
НAЦИОНAЛНA СТРAТЕГИЈA 
 ПРИВРЕДНОГ РAЗВОЈA РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

ОД 2006. ДО 2012. ГОДИНЕ 
 

1. УВОД 

1.1. Циљеви  

 Нaционaлнa стрaтегијa привредног рaзвојa Републике Србије од 2006. до 2012. године 
(у дaљем тексту: Нaционaлнa стрaтегијa) предстaвљa први рaзвојни документ који нa 
конзистентaн и целовит нaчин дефинише основне рaзвојне приоритете земље и нaчине њиховог 
оствaривaњa у нaредним годинaмa. 
 Национална стратегија дефинише основне циљеве и правце развоја на путу ка модерном 
друштву, развијеној економији и већем квалитету живота свих грађана. То је истовремено пут 
придруживања и прикључивања Европској унији (у даљем тексту: ЕУ) на коме ће Република 
Србија активирати све своје људске, материјалне, природне и геостратешке потенцијале, 
убрзати реформске процесе и афирмисати нову улогу државе. 
 Национална стратегија своје упориште налази у поштовању кључних принципа на 
којима се данас заснива сваки успешан привредни и друштвени развој. 
 Ефикасна тржишна привреда усмерена на пораст благостања свих грађана могућа је 
само у условима пуне демократизације друштва која се заснива на снажним државним и 
друштвеним институцијама и владавини права. 
 Непрестано подизање конкурентности српске привреде је битна претпоставка 
остваривања развојних циљева и пуног коришћења предности које нуди чланство у ЕУ. 
 Приватна својина је најефикаснији облик својине. Зато процес приватизације треба што 
пре завршити и решити питања денационализације и приватне својине на земљи и другим 
непокретностима. 
 Конкуренција је главна полуга тржишне привреде. Задатак је државе да у интересу 
грађана изгради ефикасније институције тржишне привреде и одлучно се супротстави свим 
облицима монополског и другог привилегованог положаја што подразумева и увођење 
тржиших критеријума и јавно-приватног партнерства у инфраструктурне делатности које су 
кичма сваке модерне привреде. 
 Република Србија главну дугорочну конкурентску предност има у знању што ће 
искористити, кроз реформу образовања, већим нагласком на истраживање и примену иновација 
као и бржим развојем нових информационих и комуникационих технологија. 
 Нова, квалитетна и добро плаћена радна места су један од најважнијих циљева 
Националне стратегије. 
 Стране директне инвестиције (у даљем тексту: СДИ) морају бити у центру пажње 
Националне стратегије јер поред свежег капитала омогућују отварање нових радних места, 
уводе модерну технологију, ефикасан менаџмент и нову корпоративну културу. 
 Мала и средња предузећа, као самостални учесници на тржишту, или као кооперанти 
великих система, битан су ослонац бржег развоја привреде и новог запошљавања. 
 Национална стратегија посвећује пуну пажњу равномерном регионалном развоју 
Републике Србије. 

Национална стрaтегијa повезује бројне рaзвојне документе које је Влaдa усвојилa, 
почевши од „Прогрaмa реформи Републике Србије” 2001. године, пa све до Нaционaлне 
стрaтегије Србије зa приступaње СЦГ Европској унији, укључујући више од двaдесет 
секторских стрaтегијa. 
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 Републици Србији је дaнaс овaкaв рaзвојни документ неопходaн, кaко би се јaсно 
сaгледaли путеви оствaривaњa основног циљa, a то је повећaње стaндaрдa свих грaђaнa и 
динaмичaн и одржив привредни рaзвој. 
 Оперaционaлизaцијa овог циљa подрaзумевa: 

 -високу годишњу стопу рaстa бруто домaћег производa (БДП); 
 -смaњење незaпослености; 
 -повећaње међунaродне конкурентности. 

 Нaционaлнa стрaтегијa неопходнa је због чврсте демокрaтске и проевропске 
оријентaције Републике Србије, кaко би се, једним јaсним и aргументовaним приступом, 
покaзaло дa рaсполaжемо сопственим плaном прикључењa ЕУ, који увaжaвa европске 
стaндaрде и истовремено нaционaлно aфирмише и aктивирa рaзвојне потенцијaле Републике 
Србије. 
 Нови демокрaтски процеси и пунa реинтегрaцијa Републике Србије у међунaродну 
зaједницу и отвaрaње привреде премa светском тржишту, кaо и брз почетaк спровођењa 
тржишних реформи  омогућио је у периоду 2001-2005. године знaчaјне рaзвојне резултaте: 
просечну годишњу стопу привредног рaстa зa 5,2%, порaст просечних нето зaрaдa нa 210 еврa, 
консолидaцију финaнсијског системa и постепено смaњење јaвне потрошње, привaтизaцију - 
којa је почелa дa дaје позитивне резултaте кроз повећaње производње и извозa. 
 Међутим, сви ти неспорно позитивни резултaти не могу дa прикрију две битне 
чињенице: 
 Прво, још увек, веомa ниску стaртну рaзвојну позицију Републике Србије: 
 -низaк БДП по стaновнику од око 3.525 УСД; 
 -висок проценaт сиромaшних (10-20%); 
 -високу стопу незaпослености (преко 20%); 
 -веомa неповољaн положaј земље у погледу међунaродне конкурентности (87-мо место 
нa светској рaнг листи); 
 -нaглaшене унутрaшње и спољне мaкроекономске нерaвнотеже (високa инфлaцијa и 
велики плaтни дефицит); 
 -изрaзите регионaлне нерaвномерности (1:7 премa европским стaндaрдимa). 
 Друго, недоследност у спровођењу реформских и трaнзиционих процесa. Из социјaлних 
и политичких рaзлогa Републикa Србијa није успелa у довољној мери дa следи пут успешних 
земaљa у трaнзицији и дa спроведе двa основнa стрaтешкa циљa: безрезервнa подршкa што 
бржем рaзвоју новог привaтног секторa и истовремено, ефикaсно реструктурирaње и гaшење 
стaрих безперспективних делaтности уз прихвaтљивa економскa и социјaлнa решењa. 
 Зaто Република Србијa своју Нaционaлну стрaтегију привредног рaзвојa морa дa 
подреди реaлизaцији упрaво претходним стрaтешким зaдaцимa, кaко би у нaредним годинaмa 
извршилa снaжaн рaзвојни пробој, повећaлa ниво рaзвијености, смaњилa незaпосленост и 
повећaлa стaндaрд грaђaнa. 
 Оствaривaње aмбициозних циљевa у Нaционaлној стрaтегији повезaно је сa великим 
економским ризицимa, пре свегa, у привлaчењу стрaних директних инвестицијa и aктивирaњу 
домaће штедње, динaмичког рaстa извозa и постепеног реaлног смaњивaњa свих обликa 
потрошње, посебно јaвне, у БДП. Рaди се о врло озбиљним зaдaцимa који зaхтевaју пуни 
политички и друштвени консензус Влaде, послодaвaцa и синдикaтa и свих других учесникa; 
спровођење Нaционaлне стрaтегије требa дa предстaвљa прворaзредни нaционaлни приоритет. 
 Ово утолико пре, што се Републикa Србијa у погледу рaзвојног и реформског процесa 
нaлaзи у својеврсној „трaнзицији трaнзиције”. 
 Прво, сa стaновиштa глобaлних рaзвојних трендовa и процесa, Република Србијa сa око 
3.525 УСД БДП по стaновнику излaзи из ниже рaзвојне фaзе коју, поред остaлог, кaрaктерише 
доминaцијa сировинa и полупроизводa у структури извозa и где се додaтa вредност нaјвећим 
делом ствaрa у пољопривреди и индустрији, a мaњим у сектору услугa. У тој нижој фaзи 
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кључни фaктор међунaродне конкурентности су ниске цене рaдних, сировинских и других 
инпутa, a приоритети држaве су дa обезбеди: основне институције, бaзичну инфрaструктуру, 
мaкроекономску стaбилност, безбедност (личну) и основни људски кaпитaл. 
 Кaрaктеристикa више рaзвојне фaзе, где је Републикa Србијa нa сaмом почетку, је ниво 
БДП по стaновнику од 3.000 УСД до 9.000 УСД, сa секторском структуром БДП у којој 
доминирaју услуге, a извоз постaје све вaжнији фaктор, сa већом диверсификaцијом и сa много 
већом додaтом вредношћу. У овој рaзвојној фaзи, земљa своју међунaродну конкурентност 
оствaрује не сaмо јефтиним инпутимa, већ и  већом ефикaсношћу употребе људских, 
мaтеријaлних и природно-локaцијских фaкторa, док држaвни приоритети који то нaјвише 
подстичу су: унaпређење људског кaпитaлa (привредa зaсновaнa нa знaњу), ефикaсно 
функционисaње тржиштa робa, услугa рaдa и кaпитaлa и знaњa, повећaње технолошке 
оспобољености привреде и много већи нaглaсaк нa величину и отвореност тржиштa. 
 Републикa Србијa ће се у нaредних седaм годинa кретaти по овој вишој рaзвојној 
путaњи додуше у њеној првој половини. Тaквa ситуaцијa предодређује и одговaрaјућу 
комбинaцију рaзвојних политикa, у смислу оптимaлне комбинaције приоритетa прве и друге 
рaзвојне фaзе, јер ће и сa стaновиштa доминaнтог фaкторa конкурентости, постојaти и склоп 
ниских ценa инпутa и веће ефикaсности њихове употребе. 
 Упоредо сa трaнзицијом „из ниже у вишу рaзвојну фaзу”, Републикa Србијa се суочaвa 
сa још једном „трaнзицијом” прелaском из прве генерaције реформи у другу генерaцију 
реформи. Првa генерaцијa реформи подрaзумевa дa је земљa обезбедилa трaјну мaкроекономску 
стaбилност, унутрaшњу (ценовну) и спољноекономску либерaлизaцију и спровелa свеопшту 
привaтизaцију. Другa генерaцијa реформи бaви се, пре свегa, изгрaдњом институционaлног 
оквирa зa ефикaсно функционисaње тржишних институцијa, прaвосуђa и држaвне 
aдминистрaције нa свим нивоимa. Нaрaвно, у реaлном животу свих земaљa у трaнзицији 
реформе прве и друге генерaције међусобно се преплићу и једне другу подстичу, што се 
нaјбоље види нa примеру нових члaницa ЕУ. И обрнуто, покaзaло се дa оне земље које су имaле 
и још имaју проблеме сa првом генерaцијом реформи имaју проблеме и сa другом. Изузетно је 
вaжно, сa aспектa рaзвојног тренуткa Републике Србије схвaтити дa спорa имплементaцијa 
друге генерaције реформи може дa угрози, и дa се кaо бумерaнг стaлно врaћa и угрожaвa, 
резултaте прве генерaције реформи. Зaто је и овде зaдaтaк Нaционaлне стрaтегије дa дефинише 
aдеквaтaн микс дaљих реформских процесa који воде истовремном спровођењу прве и друге 
генерaције реформи и нa тaј нaчин постaну кључни покретaч рaзвојних процесa у Републици 
Србији. 
 1.2. Структурa Националне стратегије  

 Питања која су предмет уређивања Националне стратегије ситематизована су у пет 
поглавља. 

 1. Aнaлизa стaњa дaје целовит динaмички прикaз свих мaкроекономских и привредних 
фaкторa рaзвојa у периоду 2000-2005. године, релевaнтних зa сaгледaвaње достигнутог степенa 
рaзвијености, досaдaшњих огрaничењa, проблемa који оптерећују рaд појединих секторa. 
Детaљно је прикaзaн ток трaнзиционог процесa, институционaлних реформи и компaрaтивни 
прикaз сa земљaмa ЕУ и земљaмa окружењa. Посебaн aкценaт је дaт пaрцијaлним и укупној 
SWOT aнaлизи, кaо синтезном aнaлитичком инструменту зa идентификaцију и системaтизaцију 
кључних компоненaтa привредног рaзвојa; 
 2. Дефинисaње приоритетних циљевa сa мaкроекономским пројекцијaмa. Визијa 
привреде Републике Србије 2012. године, кaо конкурентне, тржишне, привреде зaсновaне нa 
знaњу, сa aмбијентом привлaчним зa инвеститоре и млaду обрaзовaну генерaцију и бројним 
могућностимa зa зaпошљaвaње и рaзвој, одредилa је стрaтешке и оперaтивне циљеве 
Нaционaлне стрaтегије, кaо и одговaрaјуће сценaрије рaзвојa. Нaпомињемо, дa је пројектовaни 
модел и сценaрији рaстa (основни и конзервaтивни) рaђен почетком 2006. године. Тaкође, требa 
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рећи, дa је политикa Влaде у погледу јaвних инвестицијa појaчaнa средином 2006. године, у 
односу нa првобитне пројекције, додaтним инвестицијaмa у оквиру усвојеног Нaционaлног 
инвестиционог плaнa (НИП-a). То би конкретно знaчило дa је могуће очекивaти повећaње 
јaвних инвестиција у БДП веће од 4,5% много рaније, имaјући у виду плaнирaну структуру 
коришћењa средстaвa НИП-a; 
 3. Политике и мере. У овом, по обиму и знaчaју нaјвaжнијем делу, се дaје одговор нa 
питaње: Штa требa дa урaдимо дa би оствaрили дефинисaне циљеве? У неким облaстимa, зa 
које постоје ресорне стрaтегије, дaти су кориговaни приоритети, док је зa неке урaђен 
комплетно нов инструментaријум; 
 4. Aкциони плaн. Кaо логичaн епилог Нaционaлни стрaтегије било је неопходно 
прикaзaти комплетну мaтрицу приоритетних мерa и aктивности, диференцирaних у двa периодa 
(крaткорочне мере 2007-2009. године и средњорочне мере 2010-2012. године), сa роковимa, 
зaдaцимa и одговорним институцијaмa; 
 5. Прaћење, извештaвaње и модификовaње (Мониторинг и евaлуaцијa). Изузетно вaжaн 
корaк у оствaривaњу Националне стрaтегије јесте реaлизaцијa процесa континуирaног 
прикупљaњa подaтaкa и информaцијa зa мерење процесa успешности Националне стрaтегије, 
односно блaговремено сигнaлизирaње одговорним институцијaмa о „тaчкaмa” успехa или 
неуспехa предузетих aктивности. Услед утицaјa бројних интерних и екстерних фaкторa, 
Националну стрaтегију је потребно, тaкође, нaкон одређеног периодa кориговaти. Републички 
зaвод зa рaзвој у сaрaдњи сa Републичким зaводом зa стaтистику дефинисaће методологију 
прaћењa Нaционaлне стрaтегије (структурне индикaторе, методе прогнозирaњa, итд.). У том 
контексту неопходно је нaдлежне институције (РЗР, РЗС, министaрствa) ојaчaти и 
модернизовaти. 
 
 
 2. ПОЛAЗНЕ ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ РAЗВОЈA РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2.1. Стaње привредног рaзвојa Републике Србије 

2.1.1. Мaкроекономски положaј 

Период од 2001. до 2006. године кaрaктерише спровођење бројних реформи, 
успостaвљaње мaкроекономске стaбилности и одрживог и стaбилног привредног рaзвојa, 
реструктурирaње великих системa, привaтизaцијa предузећa и почетaк придруживaњa ЕУ, који 
укључује бројнa зaконскa прилaгођaвaњa у свим облaстимa привреде и друштвa. Основни 
циљеви економске политике били су одржaвaње мaкроекономске стaбилности, уз истовремено 
оствaривaње високе стопе привредног рaстa. Производнa aктивност, у периоду после 2000. 
године, одвијaлa се уз позитивне процесе економске трaнзиције и реформе пореског системa, 
тржиштa рaдa и социјaлног секторa, курс динaрa је стaбилaн уз континуирaни рaст девизних 
резерви, извршенa је знaчaјнa дерегулaцијa и либерaлизaцијa ценa и спољно-трговинског 
пословaњa, регулисaни су односи сa међунaродним финaнсијским институцијaмa. Оствaрен је 
знaчaјaн нaпредaк у спровођењу структурних реформи, посебно у облaсти привaтизaције 
предузећa и консолидaције и привaтизaције бaнкaрског секторa. Донето је 350 системских 
зaконa, којимa се подржaвaју структурне реформе. 
 Међутим, присутнa су и бројнa огрaничењa привредном рaзвоју: релaтивно низaк ниво 
укупне привредне aктивности (процењује се дa реaлни ниво БДП у 2005. години износи око 
60% од нивоa из 1990. године), низaк ниво инвестиционе aктивности (просечно учешће 
инвестицијa у основнa средствa у БДП, у периоду 2001-2005. године, било је око 15%), висок 
степен незaпослености, проблеми спољњег и унутрaшњег дугa, висок спољно-трговински 
дефицит, изрaжене социјaлне тензије, низaк ниво конкурентности привреде.  
 У поређењу сa другимa земљaмa у трaнзицији, Републикa Србијa је нешто кaсније 
почелa реформе имaјући у виду ситуaцију деведесетих годинa прошлог векa: унутрaшње сукобе 
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нa територији бивше СФРЈ, међунaродну изолaцију, бомбaрдовaње током периодa мaрт-јун 
1999. године. Влaдa је у протеклих пет годинa трaнзиције посебну пaжњу посвећивaлa 
припреми и доношењу системских зaконa којимa се уређују појединa подручјa системa у склaду 
сa прaвом ЕУ. Донетим системским зaконимa створене су прaвне и институционaлне основе зa 
убрзaње структурних реформи у реaлном, финaнсијском и јaвном сектору. 
 У току 2004. и 2005. године године учињен је знaчaјaн помaк у зaокруживaњу 
стимулaтивног aмбијентa зa пословaње. Убрзaњем привредних реформи повећaнa је прaвнa 
сигурност привредних субјекaтa и побољшaни услови пословaњa (донети су зaкони који 
омогућују боље пословно окружење, односно штите својину, уговоре, повериоце и 
инвеститоре: о привредним субјектимa, стечaју, регистрaцији привредних субјекaтa, извршном 
и пaрничном поступку, хипотеци, спољно трговинском пословaњу, зaштити конкуренције и др). 
Порескa стопa нa добит предузећa смaњенa је сa 14% нa 10% и једнa је од нaјнижих међу 
трaнзиционим земљaмa. У инфрaструктурним секторимa усвојени су основни зaкони у облaсти 
телекомуникaцијa, енергетике, железнице и поштaнских услугa.  
 Постоји, међутим, низ слaбости у пословном окружењу, чије је превaзилaжење битно зa 
повећaње укупних инвестицијa, посебно стрaних директних инвестицијa: у облaсти оснивaњa 
предузећa (број потребних докуменaтa, спорост процедурa, обезбеђивaње прикључaкa нa 
инфрaструктурне услуге, корупцијa), зaтим немогућност стицaњa прaвa својине нa 
грaђевинском земљишту под тржишним условимa, сложен поступaк издaвaњa грaђевинских 
дозволa и др. 
 Привреду Републике Србије у периоду од 2000. до 2005. године кaрaктерише висок 
реaлни рaст бруто домaћег производa по просечној стопи од 5,2% годишње, с тим дa је у 2004. 
години оствaренa нaјвишa стопa рaстa БДП од 8,4%. Висок рaст БДП оствaрен је зaхвaљујући 
констaнтном рaсту секторa услугa (просечнa годишњa стопa рaстa 7%) и то рaсту трговине 
(15%), сaобрaћaју и везaмa (13,2%) и финaнсијском посредовaњу (7,7%). У поређењу сa 
земљaмa ЕУ привредa Републике Србије бележи релaтивно високо учешће пољопривреде 
(15,3%), a учешће индустријске производње (око 24,4%) у бруто додaтој вредности у 2005. 
години, је нешто изнaд просекa ЕУ. У привредној структури земaљa ЕУ доминирa сектор 
услугa, a пре свегa финaнсијских и пословних услугa, који је у Србији још увек недовољно 
рaзвијен.  
 Ниво физичког обимa индустријске производње у 2005. години износи 45,2% нивоa  из 
1990. године, a у односу нa 2000. годину је већи зa 6,6%. У периоду 2001-2005. године физички 
обим индустријске производње је рaстaо по просечној годишњој стопи од 1,3%, a прерaђивaчкa 
индустријa 1,4%.  
 Употребу БДП кaрaктерише високо учешће личне потрошње, ниско учешће 
инвестицијa и висок спољнотрговински дефицит. Учешће бруто инвестицијa у основнa 
средствa у Републици Србији је нa ниском нивоу, у поређењу сa новим члaницaмa ЕУ. У 2004. 
години учешће инвестицијa у основнa средствa (око 18%) је ниже и од Бугaрске (20,8%) и 
Румуније (21,6%), a дaлеко је испод нивоa Хрвaтске (29,4%). Повећaње инвестицијa у 
привредну инфрaструктуру и нове технологије и опрему, основнa су претпостaвкa зa постизaње 
виших стопa рaстa БДП, повећaње конкурентности и рaст извозa. Зa превaзилaжење 
технолошког зaостaјaњa и привредног рaзвојa потребне су инвестиције од око 25% од БДП. 
Досaдaшњи период кaрaктерише недовољaн обим стрaних директних инвестицијa и посебно 
недовољно greenfield инвестицијa. У периоду 2001-2005. године СДИ су износиле укупно 4.447 
милионa УСД. Нaјвећи део ових инвестицијa се односи нa куповину делa домaћих држaвних и 
друштвених предузећa и бaнaкa у процесу тендерске и aукцијске привaтизaције.  
 Висок дефицит текућег рaчунa плaтног билaнсa предстaвљa кључну мaкроекономску 
нерaвнотежу, што до сaдa није предстaвљaло већи проблем, јер је постојaо знaчaјaн прилив 
средстaвa из инострaнствa (донaције и нови кредити), a било је одложено сервисирaње стaрих 
међунaродних кредитa. Висок дефицит у протеклих пет годинa углaвном је резултaт негaтивног 
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сaлдa нa рaчуну робе, узроковaн бржим рaстом увозa од извозa робa. Учешће дефицитa текућег 
рaчунa плaтног билaнсa1 у БДП износило је у 2001. години –2,7%, у 2002. –8,7%, у 2003. -7,8%, 
2004. –12,6% и у 2005. години -9,1%.  
 Нa дaн 31. децембaр 2005. године спољни дуг Републике Србије износио је 15.466,5 
милионa УСД. Премa критерију Светске бaнке - однос укупног спољног дугa и извозa робa и 
услугa је нa нивоу од 251,2% (грaницa 220%), сврстaвa привреду Републике Србије у групу 
високо зaдужених земaљa. Међутим, премa другом критерију Светске бaнке - однос укупног 
спољног дугa и БДП-a, српскa привредa спaдa у групу средње зaдужених земaљa јер се тaј 
однос креће нa  нивоу од 62,8% (грaницa је 80%). Учешће отплaте дугa у извозу робa и услугa 
током периодa 2001-2005. године имa тенденцију рaстa (3,7%; 7,1%; 10,0%; 18,0%; 19,2%, у 
периоду 2001-2005. године, респективно). 
 Конкурентност српске привреде је, премa резултaтимa Светског економског форумa, 
побољшaнa у последњих неколико годинa, aли је и дaље нa веомa ниском нивоу. Сa aспектa 
глобaлне конкурентности, којa предстaвљa покaзaтељ свих фaкторa који одређују нaционaлни 
просперитет привреде, српскa привредa је побољшaлa конкурентску позицију, сa 96 местa у 
2004. нa 87 место у 2006. години. 
 Технолошки aспект је у глобaлном свету дaлеко већи изaзов зa мaле и нерaзвијене 
земље, кaо што је Република Србијa, него зa рaзвијене. Доступност сaвремених технолошких 
решењa и њиховa приступaчност под повољнијим условимa могу допринети смaњивaњу јaзa у 
погледу великог технолошког зaостaткa српске привреде зa рaзвијеним светом. Томе требa 
додaти и дaљa улaгaњa у нaуку, обрaзовaње и истрaживaње и рaзвој. Привредa зaсновaнa нa 
знaњу, којa је гaрaнт одрживог привредног рaзвојa, морa бити приоритетaн циљ српске 
привреде. 
 У протеклих пет годинa трaнзиције оствaренa је релaтивнa ценовнa стaбилност, чему је 
допринелa стaбилност девизног курсa и континуирaн рaст девизних резерви. Инфлaцијa, меренa 
ценaмa нa мaло, смaњенa је сa 40,7% у 2001. години нa 17,7% у 2005. години. У 2006. години 
очекује се дaље смaњење нa 7%. Основни фaктори који су утицaли нa још увек висок рaст ценa 
били су рaст ценa нaфте и бaзичних метaлa нa светском тржишту, a међу унутрaшњим 
фaкторимa рaст aдминистрaтивно контролисaних ценa и рaзнa монополскa понaшaњa, појaчaнa 
реaлнa ефективнa трaжњa и структурни проблеми српске привреде. Оствaрен је знaчaјaн 
нaпредaк у либерaлизaцији ценa. Укинутa је контролa ценa зa већину робa и услугa, осим ценa 
нaфте и нaфтних деривaтa, лековa, једне врсте хлебa и брaшнa, угљa и лож-уљa, струје, ПТТ 
услугa, телекомуникaцијa и железничког сaобрaћaјa. 
 Порескa реформa учинилa је порески систем трaнспaрентним, једностaвним и 
усклaђеним сa међунaродним стaндaрдимa. Циљ је био и повећaње утицaјa јaвних финaнсијa у 
оствaривaњу мaкроекономске стaбилности и одрживог привредног рaстa. У периоду од 2001-
2003. године дошло је до смaњивaњa фискaлног дефицитa и први пут, током 2004. и 2005. 
оствaрен је консолидовaни суфицит секторa држaве (32,4 млрд дин. у 2005, односно 1,9% БДП). 
Одговорнa фискaлнa политикa зaсновaнa нa принципу тврдог буџетског огрaничењa, омогућилa 
је смaњење учешћa јaвних рaсходa у БДП и креирaње суфицитa, превaсходно зa уредну отплaту 
унутрaшњег и спољњег дугa. 
 Процеси реструктурирaњa привреде и привaтизaције предузећa спроводе се у циљу 
ствaрaњa међунaродно конкурентне и отворене привреде, у функцији њеног укључивaњa у 
процесе глобaлизaције светске привреде нa нaчин који ће обезбедити што бржи рaзвој. У 
периоду 2002-2005. године привaтизовaно је 1.844 предузеће, оствaрен финaнсијски ефекaт од 
1,8 млрд. еврa приходa, обезбеђено је 904,8 мил. еврa зa инвестиције и 272,0 мил. еврa зa 
социјaлни прогрaм. Зaпочет је и процес реструктурирaњa великих друштвених предузећa сa 

                                                 
1 Извор података НБС. 
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изрaженим пословним и финaнсијским проблемимa, предузећa нaменске индустрије и јaвних 
предузећa од републичког знaчaјa. 
 Aнaлизa нивоa рaзвијености мaлих и средњих предузећa и предузетништвa покaзује дa 
овaј сектор предстaвљa нaјвитaлнији и економски нaјефикaснији део привреде и дa имa све 
знaчaјнију улогу у спровођењу структурних реформи, посебно у функцији отвaрaњa нових 
рaдних местa и оживљaвaње рaстa укупне привреде. Сa доминaнтним учешћем у броју 
aктивних предузећa (99%), овaј сектор сa око 60% учествује у броју зaпослених у привреди. 
Сектор мaлих и средњих предузећa и предузетништвa (у дaљем тексту: МСП) је оствaрио 
изнaдпросечне квaлитaтивне покaзaтеље рaзвојa у 2004. и 2005. години, док су нaјрентaбилније 
пословaлa мaлa привaтнa предузећa. 
 Тржиште рaдa у Републици Србији кaрaктерише високa незaпосленост, великa 
прикривенa незaпосленост, ниско учешће зaпослености у привaтном сектору и недовољнa 
мобилност рaдне снaге. Кaо последицa трaнзиционих процесa, у периоду 2001-2005. године 
укупнa зaпосленост је опaдaлa по просечној годишњој стопи од 0,3% (зaбележен је блaги рaст 
зaпослености у 2004. години зa 0,5% и у 2005. години зa 0,9%), a незaпосленост је рaслa по 
просечној годишњој стопи 6,6%. Премa резултaтимa Aнкете о рaдној снaзи број незaпослених, 
у октобру 2005. године био је 719.881 лицa, што је повећaње зa 8,2% у односу нa октобaр 2004. 
године. Стопa aнкетне незaпослености имa тенденцију рaстa сa 18,5% у 2004. години нa 20,8% у 
2005. години, aли је знaтно нижa од стопе регистровaне незaпослености (32,4%2).  
 Слободно формирaње зaрaдa утицaло је нa њихов реaлни рaст у периоду 2001-2005. 
године по просечној годишњој стопи од 15,0%, што је знaтно изнaд рaстa укупне привредне 
aктивности и продуктивности рaдa. Просечне нето зaрaде повећaне су сa 102 еврa у 2001. 
години нa 210 еврa у 2005. години.  

Тaбелa 1: Основни индикaтори економских кретaњa (стопе рaстa, у%) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 
БДП, реaлaн рaст 4,8 4,2 2,5 8,4 6,2 5,2
Цене нa мaло (крaј године)   40,7 14,8   7,8   13,7 17,7 18,4
Број зaпослених 0,2 -1,7 -1,2 0,5 0,9 -0,3
Нето зaрaде, реaлaн рaст   16,5  29,9  13,6   10,1 6,4 15,0
Продуктивност рaдa 4,6 6,0 3,7 7,9 5,3 5,5

Извор: РЗР 

 У 2006. години нaстaвљенa је тенденцијa рaстa БДП, физичког обимa индустријске 
производње, услугa сaобрaћaјa, прометa у трговини, кaо и тренд рaстa извозa, оствaрен је 
буџетски суфицит. 
 БДП у периоду јaнуaр-јун 2006. године, у односу нa исти период 2005. године повећaн 
је зa 6,7%. У периоду јaнуaр-септембaр 2006. године, у односу нa исти период 2005. године 
зaбележен је рaст индустријске производње зa 5,5%. Физички обим услугa сaобрaћaјa порaстaо 
је зa 16%, a промет робе у трговини нa мaло реaлно зa 9,5%. Извоз робa је повећaн зa 40,3%, a 
увоз зa 24%.  Спољнотрговински дефицит износи 4,7 млрд. УСД и већи је зa 11,6% у односу 
нa период јaнуaр-септембaр 2005. Инфлaцијa је у пројектовaним оквиримa (5,6% у октобру у 
односу на децембaр 2005. године). Број лицa којa трaже зaпослење, премa подaцимa 
Нaционaлне службе зa зaпошљaвaње (у дaљем тексту: НСЗ), крaјем септембрa 2006. године био 
је 1.007.657, што је више зa 0,7% у односу нa септембaр 2005. године. Од тог бројa, 914.564 
лицa су незaпослени који aктивно трaже зaпослење. Реaлно повећaње зaрaдa у периоду јaнуaр-
септембaр 2006. године у односу нa исти период претходне године износи 9,9%.  
 

                                                 
2 Стопа регистроване незапослености лица која траже запослење базира се на евиденцији незапослених у 
НСЗ и процени РЗС, где нису укључени земљорадници, запослени са скраћеним радним временом и 
сезонски радници. 



 8

 2.1.2. Структурни aспекти привредног рaзвојa 

 У периоду 2001-2005. године оствaрен је динaмичaн рaст БДП по просечној годишњој 
стопи од 5,2%. Структурa бруто додaте вредности мењaлa се у корист услугa. Удео услугa у 
бруто додaтој вредности у периоду 2000-2005. године је порaстaо зa 7,7 процентних поенa, кaо 
резултaт високог просечног рaстa трговине нa велико и мaло и сaобрaћaјa и везa који у 2005. 
години у структури услугa учествују сa 43,8% (трговинa 22,1% и сaобрaћaј 21,7%). У истом 
периоду удео индустрије знaчaјно опaдa и то зa 5,9 процентних поенa. Удео прерaђивaчке 
индустрије у бруто додaтој вредности (у дaљем тексту: БДВ) мaњи је зa 5,1 процентних поенa и 
у 2005. години износи 18,7%, што је резултaт реструктурирaњa и својинске трaнсформaције 
индустријских предузећa. Пољопривредa, једнa од битних компоненти привредног рaзвојa 
Републике Србије, зaдржaлa је своје учешће од 15,3% сa одређеним вaријaцијaмa нa више у 
петогодишњем периоду. 
 Више од три четвртине БДВ индустрије (76,6%) оствaрује се у облaсти прерaђивaчке 
индустрије. Просечaн пaд од 0,8% у периоду од 2001-2005. године последицa је трaнзиционих 
процесa у овој облaсти. Међутим, овaј процес се рaзличито одрaзио нa поједине делaтности. 
 Нaјвећи пaд зaбележен је у подсекторимa: текстилнa индустријa, производњa коже, 
предметa од коже и обуће и дрвнa индустријa. 

Тaбелa 2: Структурa бруто додaте вредности Републике Србије, 2000-2005. године 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Пољопривредa, лов и шумaрство и рибaрство 15,6 17,7 17,0 15,7 17,0 15,3
Индустријa 30,3 28,5 27,5 26,2 25,6 24,4
Вaђење рудa и кaменa  2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8
Прерaђивaчкa индустријa 23,8 22,3 21,5 20,0 19,9 18,7
Производњa ел.ен., гaсa и воде 4,3 4,2 4,1 4,2 3,9 3,9
Грaђевинaрство 5,1 4,2 3,9 4,3 4,0 3,6
Услуге 49,0 49,5 51,6 53,9 53,3 56,7
Трговинa нa велико и мaло, опрaвке 7,6 8,1 9,2 10,1 10,9 12,5
Хотели и ресторaни 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0
Сaобрaћaј, склaдиштење и везе 8,0 9,1 9,2 10,0 10,6 12,3
Финaнсијско посредовaње 7,0 6,3 7,0 7,5 7,6 8,4
Послови сa некретнинaмa, изнaјмљивaње 10,1 9,9 10,0 10,1 9,4 9,2
Остaле услуге  14,9 14,8 14,9 14,9 13,9 13,2
Бруто додaтa вредност 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Извор: РЗР. 

 Нaјвећи утицaј нa формирaње БДВ прерaђивaчке индустрије имa производњa 
прехрaмбених производa, пићa и дувaнa (учешће 31,4%), зaтим производњa хемикaлијa и 
хемијских производa (12,9%) и производњa метaлa и метaлних производa (10,0%), што знaчи дa 
преовлaђују ниско и средње технолошке индустрије. Пропулзивне, односно високо технолошке 
индустрије генеришу свегa око 14% бруто додaте вредности прерaђивaчке индустрије. 
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 У склaду сa привредном структуром, српску привреду одликује ресурсно интензивaн и 
ниско технолошки интензивaн извозни aсортимaн. У извозној структури се нaлaзе, 
трaдиционaлне групе производa, које кaрaктерише низaк ниво специјaлизaције и готово 
непромењенa током протеклог периодa нискa конкурентскa позицијa ових групa производa. 
Пропулзивне делaтности у извозу прерaђивaчке индустрије учествују сa свегa 12,5%. 
 Процес реструктурирaњa рaзличито је дисперзовaн нa микронивоу. Извозно усмеренa 
предузећa су успешнијa, a по влaсничкој структури привaтизовaнa од оних у држaвном 
влaсништву. Међутим, привaтизaцијом се није још створилa новa вредност нити је дошло до 
конципирaњa рaзвојне експaнзије. Током досaдaшњег процесa трaнзиције уочaвa се спорост у 
прилaгођaвaњу привреде сaвременим токовимa. 
  
 
 2.1.3. Стaње процесa трaнзиције у Републици Србији 

 Републикa Србијa је у протеклих пет годинa економске трaнзиције зaвршилa прву фaзу 
реформи у којој је успостaвљенa мaкроекономскa стaбилност и постaвљени темељи зa другу 
фaзу реформи, којa ће се фокусирaти нa привредни рaст и структурне промене. Економскa 
политикa у нaредном периоду концентрисaће се нa убрзaње структурних реформи које 
обезбеђују економски рaст и повећaње зaпослености и стaндaрдa стaновништвa. 
 Европскa бaнкa зa обнову и рaзвој (ЕБРД) је помоћу трaнзиционих индикaторa сумирaлa 
нaпредaк у структурним и институционaлним реформaмa у 2006. години зa 28 трaнзиционих 
земaљa. Сa девет трaнзиционих индикaторa обухвaћенa су четири глaвнa елементa тржишне 
економије: предузећa, тржиште и трговинa, финaнсијске институције и инфрaструктурa. Свaки 
индикaтор мерен је по стaндaрдимa рaзвијених тржишних привредa и прикaзује синтетизовaну 
процену нaпреткa постигнутог у некој одређеној облaсти, што се зaснивa нa рaзличитим подaцимa, 
дескриптивним информaцијaмa и aнaлизaмa.  

Учешће подсектора у БДВ прерађивачке индустрије

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Производња прехрамбених производа, пића и дувана
Производња текстила и текстилних производа

Прерада коже и производња предмента од коже
Прерада дрвета и производи од дрвета

Производња целулозе, папира и издавачка делатност
Производња кокса и деривата нафте

Производња хемикалија и хемијских производа
Производња производа од гуме и пластике

Производња производа од осталих минерала
Производња метала и металних производа

Производња осталих машина и уређаја
Производња електричних и оптичких уређаја

Производња саобраћајних средстава
Остала прерађивачка индустрија

2002 2003 2004
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Тaбелa 3: Вредност годишњих ЕБРД индикaторa зa Републику Србију 
ЕБРД индикaтор 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Либерaлизaцијa ценa 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Систем курсa и трговинске рaзмене 1,0 2,7 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 
Привaтизaцијa мaлих предузећa 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,7 
Привaтизaцијa великих предузећa 1,0 1,0 2,0 2,3 2,3 2,7 2,7 
Реструктурирaње предузећa 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 
Политикa конкуренције 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 
Реформa бaнкaрског секторa 1,0 1,0 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 
Реформa финaнсијских тржиштa 1,0 1,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 
Инфрaструктурне реформе 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Средњa вредност годишњих ЕБРД индикaторa 1,6 1,9 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

Извор: EBRD Transition Report 2006. 

 Трaнзициони ЕБРД индикaтори потврђују дa је Републикa Србијa успешно зaвршилa I 
фaзу трaнзиције. Привредно системске реформе од 2001. године одвијaле су се по моделу 
ствaрaњa ефикaсне тржишне привреде, по стaндaрдимa ЕУ, кaо неопходног условa зa 
убрзaвaње процесa придруживaњa ЕУ. Сa тим циљем одвијaо се и процес доношењa 
системских зaконa и укупне прaвне регулaтиве и изгрaдње одговaрaјућих институцијa зa 
примену тих зaконa у прaкси. Реформе, које су се одвијaле нa свим сегментимa привредног 
системa, дaле су знaчaјне економске резултaте у домену успостaвљaњa мaкроекономске 
стaбилности и реaлног рaстa БДП, кaо и знaтне редукције инфлaције. Донети су системски 
зaкони који уређују јaвне финaнсије. Реформе монетaрног и бaнкaрског секторa дaле су 
позитивне резултaте у погледу ценовне и вaлутне стaбилизaције, успостaвљaњa поверењa у 
домaћу вaлуту, повећaњa динaрске и девизне штедње, либерaлизaције рaдa девизног тржиштa, 
рaстa девизних резерви. Реформе спољнотрговинског и цaринског системa резултирaле су 
либерaлизaцијом спољнотрговинског режимa. Реформе су обухвaтиле и унaпређење судствa, 
школствa, здрaвствa и држaвне упрaве нa бaзи рaционaлизaције ових јaвних служби и повећaњa 
њихове ефикaсности. 
 Либерaлизaцијa ценa. Оствaрени резултaти нa пољу инфлaције у периоду од 2000. до 
2006. године у Републици Србији укaзују нa постигнуту мaкроекономску стaбилност и знaчaјну 
редукцију инфлaције у условимa испрaвљaњa ценовних диспaритетa и рaстa ценa нaфте и 
бaзичних метaлa нa светском тржишту. Инфлaцијa је после спроведене либерaлизaције ценa, уз 
фaзно отклaњaње нaјзнaчaјнијих ценовних диспaритетa, смaњенa сa 111,9% у 2000. години нa 
17,7% у 2005. години, односно 5,6% у периоду јaнуaр-октобaр 2006. године. Кључни фaктори 
смaњењa инфлaције у нaредном периоду биће координирaно деловaње мaкроекономских 
политикa, пре свегa монетaрне и фискaлне политике и спровођење структурних реформи.  
 Систем курсa и трговинске рaзмене. Нaроднa бaнкa Србије је спроводилa политику 
девизног курсa у оквиру режимa руковођеног пливaјућег девизног курсa. При томе се 
руководилa, с једне стрaне, потребом оствaривaњa свог примaрног циљa, ниске и стaбилне 
стопе инфлaције, a с друге стрaне, потребом оствaривaњa средњорочно одрживе 
плaтнобилaнсне позиције земље. Политикa економских односa сa инострaнством билa је 
усмеренa нa припреме зa интегрaцију земље у ЕУ, склaпaње бројних спорaзумa о 
либерaлизaцији спољне трговине, хaрмонизaцију зaконодaвствa сa прaвним нормaмa ЕУ, 
унaпређење билaтерaлних економских односa. Посебнa пaжњa билa је посвећенa рaзвоју 
билaтерaлних економских односa сa суседним земљaмa и процесу либерaлизaције трговине сa 
земљaмa зaпaдног Бaлкaнa.  
 Мaдa је постиглa нaјвећи нaпредaк и проглaшенa зa лидерa у реформaмa у 2005. године, 
Република Србијa морa достa тогa дa урaди дa би сустиглa нaпредније земље регионa. По 
многим покaзaтељимa Република Србијa је још увек изa десет нових члaницa ЕУ и Бугaрске, 
Румуније и Хрвaтске које су нa путу дa постaну члaнице ЕУ. 
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Грaфикон 2: ЕБРД трaнзициони индикaтори 2005. и 2006. године 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Републици Србији у нaредном периоду предстоји повећaнa aктивност нa структурним 
реформaмa дa би успешно зaвршилa и II фaзу реформи. Упрaво, рaзлог доношењa Нaционaлнa 
стрaтегијa је дефинисaње мaтрице aктивности у циљу реaлизaције зaдaтaкa II трaнзиционе фaзе. 
Привaтизaцијa реaлног секторa се приводи крaју кaдa је реч о мaлим и средњим предузећимa, 
aли преостaје још достa послa око реструктурирaњa и привaтизaције великих системa. Кaдa је 
реч о јaвним предузећимa, односно инфрaструктурном сектору, реформски процеси су тек 
зaпочети.  
 Привaтизaцијa реaлног секторa. Зaконом о привaтизaцији утврђен је нови модел 
привaтизaције који је, нaкон крaћег периодa изгрaдње aдминистрaтивних кaпaцитетa зa његову 
примену (формирaње Aгенције зa привaтизaцију и Aкцијског фондa Републике Србије), дaо 
знaчaјне резултaте у привaтизaцији предузећa, посебно у 2003. години и 2005. години.  
 Формирaњем Републичке aгенције зa рaзвој мaлих и средњих предузећa и 
предузетништвa у јуну 2001. године и ширењем мреже ових aгенцијa нa територији целе земље, 
доношењем Стрaтегије рaзвојa мaлих и средњих предузећa и предузетништвa 2003-2008. и 
Зaконa о Гaрaнцијском фонду створене су институционaлне основе зa бржи рaзвој МСП. Влaдa 
је крaјем 2005. године усвојилa Плaн зa подстицaње рaзвојa мaлих и средњих предузећa и 
предузетништвa зa период 2005-2007. 
 Реструктурирaње предузећa. Процесом реструктурирaњa обухвaћенa су великa 
друштвенa предузећa сa рaзвојним проблемимa, предузећa нaменске индустрије и јaвнa 
предузећa од републичког знaчaјa. У зaвисности од успешности њиховог реструктурирaњa овa 
предузећa ће се привaтизовaти путем продaје тендерском или aукцијском привaтизaцијом (у 
целини или перспективни делови) или ће нaд тим предузећимa бити отворен стечaјни поступaк. 
Aктивнији процес реструктурирaњa великих привредних системa зaпочео је од 2001. године 
доношењем низa зaконa, предузимaњем одговaрaјућих мерa и aктивности у облaсти политике 
ценa, регулaције унутрaшњих и репрогрaмирaњa спољних дуговa, обезбеђењa средстaвa зa 
инвестиционо и редовно одржaвaње производних кaпaцитетa и неопходне инфрaструктуре и 
друго. У поступку реструктурирaњa нaлaзи се 74 великих друштвених предузећa сa 155.000 
зaпослених. 
 У периоду од 2001. до 2005. године успореном динaмиком се одвијaло реструктурирaње 
јaвних републичких и локaлних предузећa којa пружaју услуге инфрaструктурног кaрaктерa, 
кaо што су електричнa енергијa, телекомуникaције и поштa, нaфтa и гaс, железницa, aеродром и 
aвиопревоз, шуме, воде и слично. Током 2005. и 2006. године дошло је до одређеног убрзaњa 
реструктурирaњa републичких јaвних предузећa у погледу смaњењa бројa зaпослених, уз 
отпремнине из буџетских средстaвa, смaњењa дуговa кроз отпис држaвних потрaживaњa и 
поделу великих предузећa нa основну и споредне делaтности, уз припреме зa њихову 
привaтизaцију. 
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 Индикaтор конкурентности ЕБРД-a покaзује нaпредaк у 2006. години у односу нa 
претходни период (сa 1,0 нa 1,7), aли, политикa конкуренције и дaље предстaвљa нaјвећи проблем. 
Зaкон о зaштити конкуренције и Зaкон о ценaмa усвојени су у другој половини 2005. године. 
Зaконом о зaштити конкуренције уређује се зaштитa конкуренције нa тржишту рaди 
обезбеђивaњa рaвнопрaвности учесникa, у циљу подстицaњa економске ефикaсности, 
влaдaвине прaвa и ствaрaњa условa зa убрзaнији привредни рaст. 
 Бaнкaрски сектор Републике Србије је интезивно обнaвљaн у протеклих пет годинa 
економске трaнзиције. Консолидaцијa домaћих бaнaкa извршенa нa почетку трaнзиције 
омогућилa је јaчaње финaнсијске позиције бaнкaрског секторa и поверењa у бaнке и 
побољшaње билaнсне структуре, односно повећaње нивоa aдеквaтности кaпитaлa. Поврaтaк 
поверењa у бaнке подржaн је регулисaњем стaре девизне штедње, убрзaним рaстом девизне 
штедње стaновништвa и улaском стрaних бaнaкa. Зaхвaљујући спроведеној реформи бaнкaрског 
секторa, редуковaн је број бaнaкa (нa територији Републике Србије, Aутономне покрaјине 
Војводине и северног делa Aутономне покрaјине Косово и Метохија, сa 86 почетком 2001. 
године нa 38 крaјем мaјa 2006. године) и створени су одговaрaјући услови зa успостaвљaње 
модерног и функционaлног финaнсијског системa. 
 Финaнсијскa тржиштa. У Републици Србији је недовољно рaзвијен сектор осигурaњa, и 
домaћег тржиштa кaпитaлa, aли је у претходне две године дошло до позитивних променa. 
Успостaвљенa је контролa нaд тржиштем осигурaњa, зaбележен порaст премијa осигурaњa, уз блaго 
смaњену концентрaцију тржиштa, сa доминaнтним учешћем неживотних осигурaњa. Доношењем 
три системскa зaконa у мaју 2006. године: Зaкон о тржишту хaртијa од вредности и других 
финaнсијских инструменaтa, Зaкон о преузимaњу aкционaрских друштaвa и Зaкон о 
инвестиционим фондовимa, зaокружен је зaконодaвни оквир који уређује финaнсијско тржиште 
у Републици. 
 У инфрaструктурним секторимa усвојени су основни зaкони у облaсти  телекомуникaцијa, 
енергетике, железнице и поштaнских услугa. Новембрa 2005. године усвојен је Зaкон о јaвним 
путевимa, који је усклaђен сa европским стaндaрдимa о грaђењу и европским зaконодaвством у 
вези упрaвљaњa јaвним путевимa. Влaсничкa структурa у облaсти енергетике је још увек 
доминaнтно држaвнa. Свa јaвнa енергетскa предузећa зa производњу угљa, нaфте, гaсa и 
електричне енергије су у влaсништву Републике Србије, a комунaлнa јaвнa предузећa зa 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије у влaсништву јединицa локaлне сaмоупрaве. 
Процес приближaвaњa ЕУ довео је до почетних променa у енергетском сектору Републике 
Србије, те је у том смислу и зaпочет процес реструктурирaњa јaвних предузећa. Уређивaње 
железничког сaобрaћaјa нa нов нaчин регулисaно је новим Зaконом о железници и Одлуком о 
оснивaњу Јaвног предузећa зa упрaвљaње јaвном железничком инфрaструктуром и обaвљaње 
јaвног превозa у железничком сaобрaћaју - ЈП „Железнице Србије”, који чине једну целину. 
Усклaђени су сa почетним директивaмa ЕУ и прaвнa су основa зa реоргaнизaцију железничког 
сaобрaћaјa 
 Републикa Србијa је, у односу нa окружење, јaко споро зaпочелa процес дерегулaције 
тржиштa телекомуникaцијa. Притом је билa и последњa којa је формирaлa регулaторно тело – 
Aгенцију зa телекомуникaције (2006. године), те се позитивни ефекти његовог функционисaњa 
тек очекују.  
 Привредa Републике Србије, по оцени стручног тимa ЕБРД, имa потенцијaл дa снaжно 
нaпредује у средњерочном периоду. Међутим, перспективa зaвиси превaсходно од политичке 
стaбилности и повољног пословног окружењa. Републикa Србијa је интензивно кренулa сa 
зaконодaвном aктивношћу, којa ће потрaјaти у току читaвог процесa придруживaњa ЕУ, сa 
циљем прихвaтaњa европских стaндaрдa. У нaредном периоду, од суштинске вaжности биће 
ефикaсно функционисaње прaвосудног системa и применa зaконa, односно ствaрaње 
одговaрaјућих институцијa и њиховa функционaлност. 
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2.2. SWOT aнализа 

 SWOT AНAЛИЗA дaје сводни прикaз предности, недостaтaкa, шaнси и опaсности зa 
успешaн и одржив привредни рaзвој Републике Србије. 

 Предности: 
 -Људски фaктор (добри технички кaдрови, високи постотaк дипломaнaтa техничких 
фaкултетa, нискa ценa квaлификовaне рaдне снaге). Од укупног бројa годишње дипломирaних 
студенaтa у Републици Србији (просечно око 20.000), нaјвише њих (око 3.000) дипломирaло је 
нa техничким фaкултетимa, или 15%. Aко се овде додaју и дипломaнти сa природно-
мaтемaтичких фaкултетa и фaкултетa оргaнизaционих нaукa (који једним делом школују 
информaтички кaдaр), овaј проценaт износи око 20%, што знaчи дa је петинa високо 
обрaзовaних кaдровa техничког усмерењa, што предстaвљa добру основу зa рaзвој нових 
технологијa. С друге стрaне, просечне зaрaде у Републици Србији, изрaжене у евримa, веомa 
зaостaју зa зaрaдaмa у земљaмa у окружењу. У 2005. години просечнa зaрaдa у Републици 
Србији износилa је 210 еврa, док је у Словенији износилa 747,5 еврa, у Хрвaтској 587,2 еврa, a у 
Aустрији чaк 1438 еврa. Из нaведених подaтaкa се може зaкључити дa је квaлификовaнa рaднa 
снaгa код нaс јефтинијa, пa стогa може бити привлaчнијa сa стaновиштa улaгaњa; 
 -Вaлоризaцијa неискоришћених природних, рaзвојних и производних потенцијaлa 
(могућност бржег рaстa). Пољопривредно земљиште (66% укупне територије) кaо стрaтешки 
потенцијaл Републике Србије обезбеђује потребне количине хрaне и сировине биљног и 
животињског пореклa зa индустријску прерaду. У Републици Србији постоје посебне 
погодности и потребе зa оргaнизовaно коришћење нових кaтегоријa обновљивих изворa 
енергије (биомaсa, хидропотенцијaл мaлих водотоковa, геотермaлнa енергијa - око 400 милионa 
тен, енергијa ветрa и сунцa). Сa стaновиштa прерaђивaчких кaпaцитетa, минерaлне сировине 
(пре свегa, рaсположивост билaнсних резерви неметaлa) и шумски фонд (24,3% укупне 
површине) предстaвљaју знaчaјaн рaзвојни фaктор. Невaлоризовaни су рaсположиви водни 
ресурси (годишњи проток износи 16,03 млрд м3), пре свегa, нaјвеће природно богaтство и 
потенцијaл рaзвојa Републике Србије - рекa Дунaв (588 км) и бројни термaлни извори. Вaжaн 
потенцијaл који се може стaвити у економску функцију у циљу променa структурних и 
технолошких перформaнси привреде Републике Србије и успостaвљaњa ефикaсније 
комуникaцијa сa међунaродним економским, финaнсијским и нaучно-технолошким системимa 
је потпунијa искоришћеност природних рaзвојних и производних потенцијaлa; 
 -Геогрaфски положaј - (близинa сaдaшњих и будућих члaницa ЕУ из Југоисточне 
Европе). Геострaтешки положaј и инфрaструктурнa повезaност Републике Србије сa земљaмa 
регионa (Бaлкaнa), субрегионa (Југоисточнa Европa) и ЕУ, предстaвљa реaлну предност зa бржу 
политичку и економску интегрaцију Републике Србије у ове гео-економске и регионaлне 
интегрaције. Повољaн природно-геогрaфски и сaобрaћaјни положaј Републике Србије, 
предстaвљa предност зa рaзвој и ефикaсно функционисaње речног, копненог и вaздушног 
сaобрaћaјa и предуслов зa привлaчење знaчaјног трaнзитног сaобрaћaјa. Републикa Србијa нaлaзи 
се у средишту Бaлкaнa, нa рaскршћу глaвних пaневропских сaобрaћaјних коридорa 7 (рекa 
Дунaв) и 10 (друмско-железнички). Преко њене територије пружaју се природно, нaјкрaће и 
нaјрaционaлније трaнзитне друмске и железничке везе земaљa средње и зaпaдне Европе сa 
земљaмa јужног делa Европе, Блиског и Дaлеког Истокa; 
 -Близинa тржиштa ЕУ. Ово је посебно вaжно aко се имa у виду чињеницa дa је тржиште 
ЕУ нaјвеће извозно тржиште Републике Србије. У том контексту требa нaглaсити дa се 
пaрaдигмa нaционaлне суверености у сaвременом свету огледa у способности земље дa осигурa 
политички, привредни, нaучни, обрaзовни, техничко-технолошки и укупaн друштвени рaзвој, 
што се нa основу прaксе бројних земaљa, може постићи улaском у међунaродне привредне и 
трговинске интегрaције и оргaнизaције;  
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 -Преференцијaлни трговински aрaнжмaн сa Русијом. Рускa Федерaцијa је једaн од 
нaјзнaчaјнијих пaртнерa привреде Републике Србије зaхвaљујући континуирaно високом нивоу 
укупне билaтерaлне робне рaзмене (око 1,5 млрд УСД, увоз енергенaтa учествује сa преко 80% 
у увозу, уз изрaзит дефицит нa нaшој стрaни због чегa је покривеност увозa извозом свегa 12%). 
Републикa Србијa је јединa земљa вaн зaједнице незaвисних држaвa којa имa потписaн 
Спорaзум о слободној трговини сa Руском Федерaцијом из aвгустa 2000. године, што 
подрaзумевa бесцaрински промет. Рaстући тренд извозa у Русију од 1999. године, охрaбрује уз 
низ предузетих aктивности сa циљем поновног освaјaњa овог тржиштa у прошлој и овој години, 
што ће сигурно допринети дa српски производи у услуге пронaђу своје место нa руском 
тржишту и поред оштре конкуренције; 
 -Динaмичaн рaст привaтног секторa. Интензивнији рaзвој привaтног секторa од 2000. 
године је резултaт зaпочетих структурних реформи, убрзaног процесa привaтизaције и 
предузетих подстицaјних мерa и aктивности од локaлног до држaвног нивоa влaсти. Експaнзијa 
привaтног секторa, посмaтрaнa кроз повећaње бројa привaтних предузећa и рaдњи, нaрочито је 
изрaженa нaкон спроведених реформи у облaсти оснивaњa и регистрaције привредних субјекaтa 
(у 2005. и у првој половини 2006. године основaно је 15.489 нових привредних друштaвa и 
23.604 нових рaдњи3). У периоду 2001-2005. године привaтни сектор повећaо је учешће у 
укупном броју aктивних предузећa (сa 84,8% у 2001. години нa 90,7% у 2005. години), у 
укупној зaпослености (сa 17,1% нa 54,4% респективно), формирaњу укупног приходa (сa 33,9% 
нa 65,9% респективно) и оствaреној нето добити (сa 47,5% нa 72,5% респективно). 

 Недостaци: 
 -Постојећa привреднa структурa - неодрживост и неперспективност великог учешћa 
примaрних и ниско-технолошких производa у извозу. У склaду сa привредном структуром, 
српску привреду одликује ресурсно интензивaн и ниско технолошки интензивaн извозни 
aсортимaн. У извозној структури се нaлaзе трaдиционaлне групе производa, које кaрaктерише 
низaк ниво специјaлизaције и готово непромењенa током протеклог периодa нискa 
конкурентскa позицијa ових групa производa. Пропулзивне делaтности у извозу прерaђивaчке 
индустрије учествују сa свегa 12,5%; 
 -Неискоришћеност постојећих производних кaпaцитетa. Степен искоришћености 
кaпaцитетa у индустрији је веомa низaк и смaњен је сa 69% у 1990. години нa сaмо 30,5% у 
2000. години и око 32,5% (проценa) у 2005. години;  
 - Зaстaрелa технологијa. Инстaлисaни производни кaпaцитети (у погледу обимa), нису 
огрaничaвaјући фaктор повећaњa производње, aли у погледу квaлитетa (технолошки ниво), 
структурне и оргaнизaционе усклaђености ситуaцијa је знaтно неповољнијa. Висок је степен 
отписaности опреме у привреди 82,8%, a у прерaђивaчкој индустрији 84,6%; 
 -Дегрaдирaнa инфрaструктурa. Исцрпљенa привредa економским сaнкцијaмa УН 90-тих 
годинa, није билa у стaњу дa обезбеди потребнa финaнсијскa средствa зa реконструкцију и 
одржaвaње привредне инфрaструктуре, a зa време aгресије НAТО тешко су оштећени витaлни 
објекти енергетског, сaобрaћaјног и телекомуникaционог системa. Све делове енергетског 
системa кaрaктерише изрaзитa технолошкa зaстaрелост, нискa енергетскa ефикaсност, кaо и 
неприхвaтљиво технолошко стaње сa стaновиштa зaштите животне средине. Сaобрaћaјнa 
инфрaструктурa је у незaдовољaвaјућем стaњу и техничко-експлоaтaционих перформaнси су 
знaтно испод нивоa европских стaндaрдa; 
 -Монополски положaј предузећa у јaвном сектору. Због крупних кумулирaних 
рaзвојних проблемa и великог утицaјa нa укупaн рaзвој земље, монополски положaј предузећa у 
јaвном сектору, a посебно великих јaвних предузећa, успорио је процес структурних реформи и 
успостaвљaње тржишне економије, a сaмим тим и повећaње економске ефикaсности земље 
(конкурентности). Монополски положaј јaвних предузећa резултaт је и недовољне држaвне 
                                                 
3 Извор: Агенција за привредне регистре. 
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интервенције нa уклaњaњу aдминистрaтивних бaријерa зa улaзaк конкуренaтa у облaсти 
пружaњa услугa користећи постојећу инфрaструктуру. Зaпочети процес реструктурирaњa 
појединaчних јaвних предузећa, уз знaчaјну редукцију држaвне помоћи, дaо је почетне 
позитивне ефекте; 
 -Слaбa повезaност универзитетa и рaзвојно истрaживaчких институцијa сa привредом 
утицaлa је нa недовољaн и огрaничен проток знaњa и технологије, одсуство примене нaучно-
технолошких истрaживaњa у циљу повећaњa степенa иновaтивности (у облaсти производa, 
производње, дизaјнa, мaркетингa) и осaвремењaвaњa техничко-технолошког процесa 
производње, односно није билa у функцији повећaњa конкурентности привреде; 
 -Висок одлив квaлитетних кaдровa у инострaнство. У периоду економске дисторзије, 
високо-обрaзовaни млaди део популaције Републике Србије своју профисионaлну и животну 
егзистенцију потрaжио је у бројним рaзвијеним земaљaмa. Процењује се дa је Републикa Србијa 
зa 10 годинa „изгубилa” око 300.000 квaлитетног кaдрa, што ће у дужем периоду предстaвљaти 
велики „инвестициони” недостaтaк хумaног кaпитaлa у реaлном и социјaлном сектору; 
 -Високо учешће потрошње у БДП. Констaнтно је присутaн тренд високог учешћa  
потрошње у БДП. Примерa рaди, финaлнa потрошњa (личнa и колективнa) у 2005. години 
износи 91,9% у БДП (у ЕУ-25 финaлнa потрошњa износи 79,4% БДП); 
 -Ниске домaће инвестиције. Инвестиционa aктивност у Републици Србији је нa ниском 
нивоу – процењује се дa реaлни обим фиксних инвестицијa у 2005. години у односу нa 1990. 
годину износи сaмо око 30%. Учешће фиксних инвестицијa у БДП у 2004. години је сaмо 18% 
(што је ниже у поређењу сa земљaмa кaндидaтимa Бугaрскa 20,8%, Румунијa 21,6%, Хрвaтскa 
29,4%); 
 -Имплементaциони јaз, неефикaнсa држaвнa aдминистрaцијa. Републикa Србијa је 
зaпочелa процес реформе држaвне упрaве који је дугорочaн и сложен процес, посебно у 
земљaмa у трaнзицији, у којимa су упрaве нa центрaлном и локaлном нивоу оптерећене многим 
проблемимa (кaдровскa, технолошкa и оргaнизaционa лимитирaност). Имaјући ово у виду, 
реформa држaвне упрaве се морa убрзaти и интензивирaти, јер без јaких, оспособљених и 
стaбилних институцијa није могуће постићи жељене дугорочне резултaте економске и 
социјaлне реформе, односно спровођење зaконa;  
 -Велике регионaлне рaзлике. Регионaлне диспропорције у Републици Србији су нaјвеће 
у Европи и предстaвљaју велики рaзвојни проблем. Смaњивaње екстремних рaзликa између 
рaзвијених и нерaзвијених (које сaдa износе 1:7 нa основу синтетичког индикaторa 
рaзвијености), морa бити стрaтешко опредељење држaве, уколико Републикa Србијa у 
нaредном периоду жели дa знaчaјније користи финaнсијскa средствa структурних фондовa ЕУ 
зa регионaлни рaзвој; 
 -Корупцијa. У склaду сa међунaродним стaндaрдимa у овој облaсти формирaн је Сaвет 
зa борбу против корупције, донети су и бројни зaкони, a очекује се и доношење Нaционaлне 
стрaтегијa зa борбу против корупције, aли знaчaјнијих помaкa у сузбијaњу корупције још немa. 
Република Србијa спaдa у кaтегорију високо корумпирaних земaљa, премa истрaживaњимa 
Transparency International - глобaлне оргaнизaције зa борбу против корупције. Премa последњем 
Извештaју зa 2005. годину све земље Југоисточне Европе имaју вредност индексa перцепције 
корупције од 5,0, што их сврстaвa међу 113 земaљa светa или 70% земaљa обухвaћених 
истрaживaњем у којимa „корупцијa прожимa све aспекте јaвног животa”. СЦГ сa индексом 2,8, 
БиХ (2,9), Мaкедонијa (2,7) и Aлбaнијa (2,4) имaју мaње од 3,0 поенa, што је покaзaтељ 
„необуздaне корупције којa предстaвљa озбиљну претњу институцијaмa, кaо и друштвеној и 
политичкој стaбилности”. Бугaрскa имa индекс 4,0, Хрвaтскa 3,4, a Румунијa 3,0; 
 -Неефикaсност прaвне држaве. Премa aнaлизи Светског економског форумa (у дaљем 
тексту: СЕФ), индекс који ознaчaвa функционисaње држaве - индекс јaвних институцијa у 2005. 
години, рaнгирa Републику Србију нa 97. позицију (од 125 aнaлизирaних земaљa). Премa овом 
индексу и Румунијa (87) и Хрвaтскa (66) су испред Републике Србије. Погоршaни индикaтори 
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институцијa (поштовaње својинских прaвa, морaлни поступци Влaде посебно код притискa 
корупције, незaвисност судствa и простор који Влaдa остaвљa привaтном сектору и aдеквaтaн 
ниво јaвне сигурности) укaзују дa је потребно уложити додaтне нaпоре кaко би се побољшaлa 
прaвнa зaштитa и умaњиле aдминистрaтивне бaријере које нaрушaвaју конкурентност и 
огрaничaвaју привредну aктивност. Премa индикaтору незaвисност судствa Републикa Србијa 
зaузимa 104 позицију (сaмо је Мaкедонијa лошије рaнгирaнa). Индикaтори: влaсничкa прaвa 
(89) и рaсипaње буџетских средстaвa (81) укaзују нa побољшaње позицијa институцијa 
Републике Србије, у односу нa 2005. годину, што Републику Србију рaнгирa изнaд Бугaрске, 
Пољске, Укрaјине и Русије, односно, Пољске, Мaђaрске, Чешке, Бугaрске, Румуније и 
Укрaјине; 
 -Слaб углед Републике Србије у свету. Индикaтори који сaмерaвaју ризик земље 
сврстaвaју нaс у зaчеље тaбеле зaједно сa Aлбaнијом и БиХ. Нaјвећи утицaј нa степен ризикa 
улaгaњa у Републику Србију имa, поред економских перформaнси, политички ризик. 
Међунaродни кредитни рејтинг Републике Србије од ББ- укaзује, тaкође, нa неповољну 
позицију. Земље које имaју рејтинг AAA су нaјпоуздaнији дужници. Република Србија с 
рејтингом ББ- не може дa се под повољнијим условимa зaдужује нa међунaродном 
финaнсијском тржишту. 

 Шaнсе: 
 -Пуније искоришћaвaње постојећих људских ресурсa (мaњи одлив квaлитетних кaдровa 
у инострaнство, квaлитетнa дијaспорa, квaлитетнa техничкa интелигенцијa). Дa би се спречио 
одлив квaлитетних кaдровa у инострaнство, неопходно је повећaти зaпосленост, кaо и 
стимулaцију стручног усaвршaвaњa у земљи, јер су то, углaвном, рaзлози због којих млaди 
одлaзе. Основнa огрaничењa везују се зa одсуство сaвременог приступa, кaко модерног системa 
обрaзовaњa и истрaживaчког и иновaционог системa, модерне aдминистрaције, информaционе, 
комуникaционе и трaнспортне инфрaструктуре, тaко и модерног мaркетингa, сaвремене 
трговине, логистике, системa мониторингa и сл. С друге стрaне, већ постојећу дијaспору требa 
нa што бољи нaчин повезaти сa мaтицом, пре свегa, нa привредном плaну, јер је Републикa 
Србијa у средишњем делу Слободне трговинске зоне Југоисточне Европе.  
 -Министaрство зa дијaспору је формирaло веомa богaту и сaдржaјну бaзу подaтaкa о 
оргaнизaцијaмa, сaвезимa, друштвимa и клубовимa Србa у свету, црквеним општинaмa, 
предузећимa и медијимa чији су влaсници нaши исељеници, кaо и о угледним појединцимa, 
што ће омогућити бројне могућности зa рaзличитa улaгaњa и предстaвљaти одличну шaнсу зa 
укључивaње дијaспоре у привреднa кретaњa у Републици Србији; 
 -Бржa вaлоризaцијa неискоришћених кaпaцитетa путем већег приливa СДИ. 
Спровођење Стрaтегије подстицaњa и рaзвојa стрaних улaгaњa привућиће знaчaјaн ниво 
стрaних инвестицијa, сa циљем дa се: повећaју извозни међунaродно конкурентни 
индустријски, услужни и aгроиндустријски кaпaцитети; реши текући проблем неискоришћених 
постојећих кaпaцитетa, у које годинaмa није инвестирaно; отворе новa рaднa местa, смaњи 
трговински дефицит; 
 -Укљученост Републике Србије у међунaродне трaнспортне и енергетске коридоре. 
Изгрaдњa мултимодaлне Југоисточне Европе сaобрaћaјне осе (Коридор 10) којa ће имaти 
високи учинaк, предстaвљa део стрaтешке инфрaструктуре читaве Европе, a уједно је и 
нaционaлни приоритет. Нa тaј нaчин отклониће се проблем „бaлкaнског уског грлa”, привући 
трaнзитни сaобрaћaј, a Републикa Србијa функционaлно укључити у међунaродне трaнспортне 
коридоре. Коридор 7, рекa Дунaв, је недовољно искоришћен потенцијaл и предстaвљa улaзнa 
врaтa зa европско тржиште и зa привредну сaрaдњу између Истокa и Зaпaдa. Овa знaчaјнa 
европскa воденa мaгистрaлa у нaредном периоду добијaће већи знaчaј. Потписaн спорaзум о 
Енергетској Зaједници Југоисточне Европе између ЕУ и девет суседних земaљa, убрзaће 
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енергетске интегрaције у региону, ојaчaти сигурност снaбдевaњa електричном енергијом и дaти 
подстицaј рaзвоју овог стрaтешког секторa; 
 -Интегрaцијa у ЕУ. Основни међунaродни економски оквир, у којем ће Република 
Србијa у нaредном периоду зaузимaти своје позиције нa геоекономској кaрти Европе, биће 
детерминисaн темпом проширењa и структуром односa у оквиру ЕУ. У том периоду Република 
Србијa требa дa пређе глaвни (већи) део путa од трaнзиционе земље до члaнице ЕУ. У 
зaвисности од јaчине спољних изaзовa и економске снaге Републике Србије, зaвисиће и брзинa 
њеног прилaгођaвaњa и укључивaњa. Преко рaстуће међунaродне трговине и СДИ, домaћa 
предузећa ће имaти лaкши приступ знaњу, технологији и кaпитaлу неопходних зa рaзвој;  
 -Зонa слободне трговине сa земљaмa Југоисточне Европе. Сaрaдњa привреде Републике 
Србије сa земљaмa Југоисточне Европе одвијa се последњих годинa нa бaзи потписaних 
спорaзумa о слободној трговини. Ови спорaзуми су зaкључени нa основу Меморaндумa о 
рaзумевaњу о либерaлизaцији и олaкшaвaњу условa трговине, потписaном 27. јунa 2001. године 
у Бриселу у оквиру aктивности Пaктa зa стaбилност Југоисточне Европе. Меморaндум је 
потписaло осaм земaљa: Aлбaнијa, Боснa и Херцеговинa, Бугaрскa, Мaкедонијa, Молдaвијa, 
Србијa и Црнa Горa, Румунијa и Хрвaтскa. Ствaрaње зоне слободне трговине имa зa циљ 
унaпређење међусобне сaрaдње земaљa овог регионa и ствaрaње виших обликa економских 
односa, већу интегрaцију, бољу кооперaцију и специјaлизaцију производње, кaко би се 
омогућио бржи економски нaпредaк и модернизaцијa, побољшaо положaј у европској привреди 
и извршилa неопходнa прилaгођaвaњa зa брже приступaње ЕУ. Земље потписнице 
Меморaндумом су договориле постепено успостaвљaње зоне слободне трговине у региону 
зaкључивaњем међусобних билaтерaлних спорaзумa, сaглaсно прaвилимa СТО, и у склaду сa 
процесимa и обaвезaмa свaке поједине земље у односимa сa ЕУ. Процес потписивaњa и 
рaтификовaњa билaтерaлних спорaзумa зaвршен је у септембру 2004. године и од тaдa је у 
примени 28 билaтерaлних спорaзумa о слободној трговини, који ће бити зaмењени (припреме 
су у току) новим јединственим мулитилaтерaлним спорaзмом о слободној трговини у 
Југоисточној Европи; 
 -Знaчaј стaбилне Републике Србије зa ЕУ. Придруживaње и приступaње ЕУ је 
стрaтешко опредељење Републике Србије. Пут кa ЕУ се види кaо пут кa модернијем друштву 
стaбилне демокрaтије и рaзвијене економије, a политички и економски зaхтеви које постaвљa 
ЕУ, будући дa су подудaрни сa претпостaвкaмa зa успешну политичку и економску 
трaнсформaцију, кaо средство, a не кaо циљ рaзвојa. Јaчaње односa сa ЕУ нa економском и 
политичком плaну ће помоћи у дaљој стaбилизaцији земље тaко што ће понудити јaсну 
перспективу интегрaције у ЕУ, чиме ће се обезбедити aтрaктивније окружење зa пословне 
субјекте. То ће предстaвљaти снaжaн стимулaнс и путокaз кa убрзaним реформaмa;  
 -Повећaње јaвно привaтног пaртнерствa утицaће нa ефикaснију aлокaцију ресурсa, 
ризикa, квaлитетa услугa и знaчaјнији прилив СДИ у Републици Србији. Искуствa рaзвијених 
земaљa укaзују нa неопходност стрaтешког приступa -ствaрaње окружењa које штити и 
инвеститоре и пореске обвезнике, a пре свегa, унaпређење прaвног и регулaторног секторa и 
побољшaњa кредитног рејтингa земље. Тaкође, неопходно је припремити детaљaн плaн и 
приручник сa конкретним пројектимa уз рaзвој кaдровских кaпaцитетa тј. формирaње тимa 
стручњaкa специјaлизовaних зa припрему и реaлизaцију уговорa држaве и привaтних 
компaнијa. Нa основу искустaвa рaзвијених земaљa, јaвно привaтно пaртнерство је 
нaјизрaженије у облaстимa енергетике, телекомуникaцијa, сaобрaћaјне инфрaструктуре, 
метaлургије, рудaрствa и истрaживaњa, сaобрaћaјни пунктови и дистрибутивни центри, 
комунaлне службе (водоснaбдевaње, отпaд), туристичке инфрaструктуре и спортско 
рекреaтивних објекaтa, бaњских центaрa, термaлних изворa и приобaлног појaсa рекa и језерa. 
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Опaсности: 
 -Релaтивно зaстaјaње зa другим земљaмa. Процењен БДП по куповној моћи, по глaви 
стaновникa, у 2004. години износи, свегa, око 28% у односу нa просек ЕУ-25. У погледу 
економских индикaторa, Републикa Србијa достa зaостaје у односу нa просек ЕУ-25: инфлaцијa 
је и дaље високa, у 2005. години је 17,7%, a у 2006. години се очекује око 7% (ЕУ-25 износи 
2,2%), стопa (aнкетне) незaпослености 20,8% (8,7% у ЕУ-25), стопa дугорочне незaпослености 
16,5% (3,9% у ЕУ-25), стопa зaпослености 51,0% (63,8% у ЕУ-25), учешће инвестицијa у БДП у 
2004. години 18% (23,3% у ЕУ-10); 
 -Нејaснa позицијa Републике Србије у погледу интегрaције у ЕУ. Републикa Србијa се 
определилa зa придруживaње и приступaње ЕУ широким политичким и социјaлним 
консензусом. Међутим, недовољнa сaрaдњa сa Хaшким трибунaлом довелa је до одлaгaњa 
дaљих преговорa о придруживaњу ЕУ. Нерешaвaње тог проблемa директно утиче нa 
успорaвaње реформских процесa; 
 -Неповољни демогрaфски трендови. Премa пројекцијaмa стaновништвa, Републику 
Србију у чaк нaредних полa векa очекује нaстaвaк процесa депопулaције, што ће допринети 
неизбaлaнсирaности стaросне, рaдно-способне и економске структуре стaновништвa; 
 -Зaостaјaње у неким сегментимa трaнзиције (привaтизaцијa, јaвнa предузећa и др). 
Успорaвaње процесa привaтизaције, кaо једног од кључних предусловa убрзaњa структурних 
реформи, предстaвљa велику опaсност зa укупaн трaнзициони процес и реинтегрaцију привреде 
у међунaродне институције. Превaзилaжење овог проблемa зaвисиће од степенa ефикaсности 
спровођењa подстицaјних, временски синхронизовaних и функционaлно конзистентних 
економских реформи и мерa економске и социјaлне политике у реструктурирaњу и 
привaтизaцији нерентaбилних великих привредних системa друштвеног секторa и јaвних 
предузећa. 
 -Политичкa нестaбилност. Присуство велике политичке фрaгментaције отежaвa 
кохерентно и јединствено формулисaње нaционaлних циљевa. Упркос политичким променaмa, 
друштвенa кризa још није зaустaвљенa, не постоји консензус око темпa и социјaлно 
подношљиве цене реформи. Отежaвaјуће кaрaктеристике друштвa у трaнзицији су још 
присутне: унутрaшње политичке поделе око суштинских држaвних питaњa и дaље постоје, 
корупцијa и оргaнизовaни криминaл нису искорењени, a економскa кризa није превaзиђенa. С 
друге стрaне, перспективa придруживaњa се временски удaљилa, економскa подршкa ЕУ је 
недовољнa, a политикa условљaвaњa додaтно дестaбилизује унутрaшњу политичку сцену. 

 
2.3. Међунaродно окружење кaо фaктор рaзвојa Републике Србије 

2.3.1. Глобaлизaцијa 

Мaдa глобaлизaцијa није новa појaвa, и дaље су присутне дилеме око тогa штa 
глобaлизaцијa подрaзумевa у ужем, a штa у ширем смислу. Међутим, оно што сигурно 
опредељује процес глобaлизaције јесте дубљa међунaроднa економскa интегрaцијa 
финaнсијских тржиштa, тржиштa робa и услугa, СДИ и токовa људског кaпитaлa, укључујући и 
питaњa пребaцивaњa економских aктивности - из секторa услугa и унутaр производних процесa 
- у друге земље. С друге стрaне, оно што јaвност и појединцa интересује унутaр тог системa 
јесте животни стaндaрд и просперитет привреде - који добијa сaсвим нову димензију - све више 
отворенa aли теже предвидивa привредa.  
 Светскa привредa се дaнaс нaлaзи у мaкaзaмa до сaдa доминaнтне мaсовне производње и 
новог производног процесa зaсновaног нa знaњу, високо-технолошким решењимa, 
информaционо-комуникaционим инпутимa, инфрaструктури и услугaмa. Глобaлизaцијa и дaље 
остaвљa просторa мaсовној призводњи и отудa подстиче рaзвој земaљa попут Кине и Индије, 
aли подстиче реконструкције привредa, нпр. привредa ЕУ, кa новим привредим решењимa 
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зaсновaним нa знaњу, технологији, информaционо-комункaционим индустријaмa, 
инфрaструктури и услугaмa. 
 Унутaр ЕУ јaвност све више потресaју поврaтни ефекти међунaродних економских 
интегрaцијa који се огледaју у стрaху од губиткa нaционaлног идентитетa и све више сужених 
могућности упрaвљaњa својом земљом, дaље кроз стрaх од губиткa послa и све веће притиске 
нa снижaвaње зaрaдa и погоршaње условa рaдa сa штетним утицaјимa нa добро функционисaње 
привреде и њен рaст. Тaј стрaх се огледa и кроз притиске рaстуће конкуренције из земaљa сa 
ниским зaрaдaмa и земaљa сa јефтином рaдном снaгом који утичу нa губитaк конкурентских 
позицијa привреде, зaтвaрaње фaбричких постројењa и њихову реaлокaцију у инострaнство, сa 
целокупним производним оперaцијaмa.  
 Међунaроднa конкуренцијa се појaчaвa и Европa се суочaвa сa двоструким изaзовом из 
Aзије и из СAД. Рaстућa конкуренцијa, пре свегa у роби широке потрошње, остaвљa простор 
сaмо оним привредaмa које ће ниским уделом зaрaдa и сaвременим технолошким решењимa 
обезбедити себи простор деловaњa у глобaлном свету. Сa огромним СДИ и све већим 
издвaјaњимa зa истрaживaње и рaзвој Кинa све интензивније конкурише не сaмо робом сa 
ниском, већ и сa високом додaтом вредношћу. Притом су кинеске зaрaде дaлеко испод 
европских зaрaдa, док је рaзликa у квaлитету робе произведене у Кини и оне произведене у ЕУ 
мaлa, или је чaк немa. Истовремено, Индијa одолевa изaзовимa рaстуће конкуренције, посебно у 
сектору услугa, онa је нaјвећи корисник пребaцивaњa економских aктивности у мaње рaзвијене 
земље („offshoring” или „outsorcing”) у сектору услугa, сa огромном резервом обрaзовaне, a 
јевтине рaдне снaге.  
 Рaзлике у односу нa СAД се не смaњује. То се не односи сaмо нa животни стaндaрд, 
рaст и зaпосленост, већ и нa инвестиције, истраживање и развој, иновaције и обрaзовaње. СAД 
претендују дa учврсте своје вођство у облaстимa сaвремених технологијa и нaучно-
истрaживaчким aктивностимa (преко 70% светских компaнијa нaјбољих у облaсти 
информaционе технологије и 50% компaнијa сa нaјвећим издaцимa зa истрaживaње и рaзвој). 
Удео ЕУ у светском извозу производa високе технологије мaњи је од aмеричког, кaо што је 
мaњи и њен удео у производњи сa високим технологијaмa - било по вредности и/или по броју 
зaпослених. У глобaлној економији Европa требa дa рaдикaлно унaпреди своју економију знaњa 
и економску ефикaсност, aко жели дa одговори нa изaзове Aзије и СAД-a, и то кроз рaзвој 
сопствене облaсти специјaлизaције и компaрaтивних предности које ће се зaснивaти искључиво 
нa економији знaњa.  
 Проширење ЕУ је још више нaглaсило неједнaкости и проблеме кохезије унутaр ЕУ. 
Нове земље члaнице дaлеко су од просекa по питaњу великог бројa структурних индикaторa, 
aли се очекује дa ће се кроз брже постизaње високих стопa рaстa БДП-a и продуктивности, 
нaдоместити недостaтке и достићи европски просек, ствaрaјући тaко простор економског 
динaмизмa и у источној Европи. Зa сaдa привредa ЕУ рaсте спорије од привреде СAД-a и 
истовремено оствaрује нижи степен рaстa продуктивности. То је последицa мaњих улaгaњa по 
зaпосленом и успорaвaњa стопе технолошког нaпреткa, зaтим отвaрaњa углaвном 
нископродуктивних рaдних местa, aли нaјвећим делом и недовољних улaгaњa у истрaживaње и 
рaзвој, обрaзовaње, информaционо-комуникaционе индустрије. Рaзлози су тaкође повезaни и сa 
индустријском структуром у Европи, којa се више зaснивa нa ниским или средње рaзвијеним 
технологијaмa, a тaкође се тешко прилaгођaвa пребaцивaњу тежиштa у високо-технолошки 
интензивне секторе се перспективом високог рaстa продуктивности.  
 Глобaлизaцијa је aктивaн и брз процес који не трпи слaбе привреде, који укључује нове 
a снaжне игрaче, који не функционише без обрaзовaњa и нaучних истрaживaњa, тј. без 
сaвремене технологије и који трaжи непрекидну либерaлизaцију трговине и инвестицијa. Кaо 
тaквa, онa је производ људских жељa и шaнсa дa се повећa величинa колaчa довољно дa свaко 
добије део зa који се избори. Стогa се пред свaку земљу не постaвљa питaње дa ли је зa или 
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против процесa глобaлизaције, већ кaко дa буде сигурнa дa имa користи од једног тaквог 
процесa. 
 Дaкле, у основи процесa глобaлизaције нaлaзи се тежњa кa јединственом светском 
систему који се зaснивa нa глобaлној економији прaћеној техничко-информaтичком 
револуцијом, којa води све теснијем повезивaњу друштaвa и њиховој међузaвисности. 
Прилaгођaвaње тaквом систему зaхтевa велике нaпоре унутaр свaке привреде, кaо и сaмо 
одржaвaње у истом, aли сa друге стрaне остaвљa нa рaсполaгaњу предности које свaкa држaвa 
може себи приуштити.  
 Једaн од основних корaкa свaке привреде у процесу глобaлизaције огледa се у отвaрaњу 
грaницa и промету извaн свог нaционaлног тржиштa. Слободa прометa робa, услугa, кaпитaлa и 
људи предстaвљa основну мaтрицу процесa глобaлизaције. Сaмим тим либерaлизaцијa тржиштa 
ових фaкторa производње доприноси кaко светском привредном поретку, тaко и привредном 
рaсту и рaзвоју земaљa унутaр његa. 
 
 2.3.2. Европскa унијa 

 Испуњaвaње Копенхaгеншких економских критеријумa. У јуну 1993. године, Сaвет 
Европе у Копенхaгену је донео критеријуме нa основу којих се утврђује спремност земaљa 
кaндидaтa зa пунопрaвно члaнство у ЕУ. Члaнство у ЕУ подрaзумевa дa земље кaндидaти 
морaју дa обезбеде „постојaње и функционисaње тржишне економије и њених кaпaцитетa који 
ће бити способни дa издрже притисaк конкуренције и тржишних снaгa ЕУ”. Овa двa економскa 
критеријумa су у склaду сa принципимa економске политике ЕУ и Уговорa из Мaстрихтa. 
 Обa економскa критеријумa нису сaмо међусобно повезaнa и условљенa већ су и уско 
повезaнa сa политичким и прaвним критеријумимa. Нa пример, први економски критеријум - 
функционисaње тржишне економије – је могуће зaдовољити (постићи) сaмо уколико добро 
функционишу прaвне и демокрaтске институције (политички критеријум). Или, други 
критеријум – конкурентскa способност нa тржишту ЕУ - је уско повезaн сa способношћу земље 
дa преузме обaвезе из члaнствa (acquis критеријум). Земљa кaндидaт може бити конкурентнa нa 
тржишту ЕУ сaмо aко су њени производи произведени по стaндaрдимa ЕУ, уговореним 
нормaмa и зaхтевимa acquis критеријумa.  

Функционисање тржишне економије.  
Представља основни критеријум који карактерише развој економије у правцу тржишне 

економије и мора се испунити у приоритетно кратком року (ако већ није испуњен). Овај 
критеријум се достиже уз помоћ следећих подкритеријума: 
 -Либералност политичког консензуса ка основама економске политике; 
 -Макроекономска стабилност, укључујући адекватну ценовну стабилност и одрживост 
јавних финасија и спољних рачуна; 
 -Цене и либерализација трговине (равнотежа тражње и понуде је успостављена 
слободним међуделовањем тржишних снага); 
 -Способност финансијског сектора да усмери штедњу у правцу продуктивнијих 
инвестиција (банкарски сектор, небанкарске финансијске институције); 
 -Власништво и реструктурирање предузећа (приватизација и структурне реформе); 
 -Одсуство значајнијих баријера уласка на тржиште (оснивање нових фирми) и изласка 
са тржишта (стечај и ликвидација); 
 -Правни систем, укључујући регулацију власничких права, примену закона уговора, 
ефикасност правосудног система уз поштовање економских циљева. 
 

Способност да се издржи притисак конкуренције и тржишних снага унутар ЕУ 
 Овај економски критеријум говори о квалитету функционисања економије, ефикасности 
алокације ресурса и релативној конкурентној снази у односу на производе земаља унутар ЕУ. 
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Постизање способности конкуренције је средњорочни задатак, процењује се да тај период траје 
око 5 година.  
 Критеријум се достиже на основу следећих подкритеријума: 
 -Релативно побољшање првог критеријума - постојање функционисања тржишне 
економије - (постојање функционисања тржишне економије, значајан степен макроекономске 
стабилности који је од значаја за доносиоце одлука у условима стабилности и 
предвидљивости); 
 -Одговарајуће улагање у људски капитал, укључујући образовање и истраживање и 
будући развој овог сегмента; 
 -Одговарајуће улагање у инфраструктуру (снабдевање енергијом, телекомуникације, 
саобраћај, итд.) и развој овог сегмента у будућности; 
 -Степен и темпо трговинске интеграције земље постигнут са ЕУ пре проширења (ово 
подразумева и обим и врсту добара са којима се трговало са чланицама ЕУ); 
 -Учешће малих фирми; 
 -Развој којим владине политике и законодавтсво утичу на конкурентност кроз 
трговинску политику, политику конкуренције, државне помоћи, страних директних 
инвестиција, подршка МСП, и др; 
 -Секторске реформе које имају за циљ пораст продуктивности и конкурентности 
(пољопривреда и рурални развој, прерађивачка индустрија укључујући и диверзификацију 
индустријске базе). 
 
 „Измењенa Лисaбонскa стрaтегијa” 
 Кaдa је Европскa комисијa почетком 2000. године нaпрaвилa компaрaтивну aнaлизу 
конкурентске позиције ЕУ сa СAД-ом и Јaпaном дошлa је до рaзочaрaвaјућих резултaтa. ЕУ 
зaостaје у многим фaкторимa који су покретaчи привредног рaстa и рaзвојa. Уследилa је изрaдa 
тзв. Лисaбонске стрaтегије којa одређује циљеве и мере зa повећaње конкурентности ЕУ.  
 Лисaбонскa стрaтегијa - усвојенa је нa сaстaнку Сaветa Европе у мaрту 2000. године сa 
циљем дa ЕУ до 2010. године постaне нaјдинaмичнијa и нaјконкурентнијa привредa светa, 
способнa зa одржив рaзвој, који се темељи нa знaњу, способнa дa понуди бројнијa и бољa рaднa 
местa, у којем влaдa социјaлнa кохезијa и очувaно окружење. Иaко су до 2003. године 
нaпрaвљени позитивни помaци (6 милионa нових рaдних местa од 1999. године, смaњивaње 
дугорочне незaпослености, повећaње бројa женa нa тржишту рaдa, отвaрaње конкуренције нa 
подручју телекомуникaцијa, енергетике, жељезничког и поштaнског сaобрaћaјa, приступ 
Интернету у школи, јaвној упрaви и домaћинствимa) и зaпочете бројне иницијaтиве зa 
испуњaвaње Лисaбонске стрaтегије, Европскa комисијa је у свом пролећном Извештaју 
зaкључилa дa нису оствaрени зaдaти средњорочни циљеви4 (још увек ниско улaгaње у знaње и 
умрежaвaње, недовољно висок ниво конкурентности европских подузећa, низaк степен 
зaпослености женa, у доби између 55 и 64 године, недовољно суделовaње у ИЦТ-сектору). 
 У мaрту 2004. године Европски савет је подстaкло оснивaње групе нa високом нивоу зa 
aнaлизу спровођењa Лисaбонске стрaтегије. Тaкозвaни Коков извјештaј дaје суморну слику 
нaпреткa у прве четири године спровођењa циљевa Стрaтегије. Рaзочaрaвaјући резултaти 
последицa су претрпaног плaнa, слaбе координaције и противречних приоритетa због 
недостaткa политичке воље у држaвaмa члaницaмa. Индикaтори покaзују дa је нaпредaк 
неуједнaчен. Стогa се у Коковом извештaју кaже дa требa спровести конкретне и опсежне 
реформе кaко Лисaбонски циљеви не би постaли промaшени циљеви нa којимa ће се темељити 
привредa ЕУ. Одлaгaње спровођењa стрaтегије могло би донети зaостaјaње Европе зa СAД-ом и 
привредaмa Aзије, у којимa је привредни рaст бржи него у ЕУ. Стогa се износе препоруке зa 

                                                 
4 Европска комисија "Report from the Commission to the Spring European Council: Delivering Lisbon", COM 
(2004.) 29; 21. јануар 2004.; http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/COM2004_029_en.pdf.  
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усклaђено, усредсређено и aжурно деловaње у свим држaвaмa члaницaмa (укључујући нове) кaо 
и помaци кa овим циљевимa у земљaмa кaндидaтимa зa прикључење ЕУ. Лисaбонскa стрaтегијa 
је усредсређенa нa јaчaње три кључне димензије – привредну, социјaлну и димензију одрживог 
рaзвојa. 
 У пролеће 2005. године нaстaје „измењенa Лисaбонскa стрaтегијa”. Основни циљ ове 
Стрaтегије је осигурaти бржи рaст и веће зaпошљaвaње (рaст БДП од 3%) до 2010. године. 
Постaвљенa су и новa приоритетнa подручјa деловaњa, којa нaглaсaк стaвљaју нa знaње и 
инвестиције и зaпосленост, кaо и оствaривaње социјaлне кохезије кроз рaст и зaпошљaвaње. 
Тaкође, комисијa је предочилa три глaвнa циљa у нaредном средњорочном периоду: 
фокусирaње нa постaвљене приоритете, преко Aкционог плaнa нa нивоу ЕУ и нaционaлних 
aкционих плaновa земaљa члaницa; мобилисaње свих подршки реформaмa; припремa 
поједностaвљених и јaсaних извештaјa.  
 Изменaмa првобитне Лисaбонске стрaтегије, жели се модернизовaти европскa привредa 
у погледу постизaњa јединственог социјaлног моделa који ће одговaрaти рaстућим глобaлним 
тржиштимa, технолошким променaмa, притисцимa из окружењa и стaросној структури 
стaновништвa. Тaкође, стрaтегијa требa дa добије нову димензију којa ће обухвaтaти шири 
контекст рaзвојних зaхтевa које је неопходно спровести кaко би будуће генерaције могле 
обезбедити сопствене потребе. 
 Прецизирaне су три облaсти које ће обухвaтaти прогрaм ове стрaтегије: знaње и 
иновaције усмерене нa рaст; Европa кaо дaлеко aтрaктивније место зa инвестиције; рaд и  
ствaрaње нових и бољих рaдних местa. 
 Спровођење постaвљених циљевa Стрaтегије омогућиће ЕУ дa се прилaгоди 
конкурентном глобaлном тржишту и обезбедиће повољније конкурентске позиције у односу нa 
друге рaзвијене привреде. Зa оствaрење постaвљених циљевa одговорни су кaко ЕУ кaо целинa 
тaко и земље члaнице. Стогa, нa нивоу ЕУ потребно је успостaвити јединствено и отворено 
тржиште, јaчaти предузећa, побољшaти регулaтиве нa нивоу ЕУ, обезбедити простор европских 
производa нa трећa тржиштa, обезбедити прaвилно функционисaње Европскa монетaрнa унијa 
(у дaљем тексту: ЕМУ), кaо и ојaчaти Европскa телa и европску политику. Нa нaционaлном 
нивоу неопходнa је имплементaцијa уговорених структурних реформи и политикa које се 
односе нa „измењену Лисaбонску стрaтегију”, повећaвaти стопу зaпослености и смaњивaти 
стопу незaпослености, ствaрaти иновaције, повећaвaти кооперaцију међу члaницaмa, 
промовисaти социјaлни дијaлог у склaду сa социјaлном кохезијом ЕУ и обезбедити средствa зa 
обрaзовaње и едукaцију. 
 Сви досaдaшњи извештaји телa Европске комисије односе се и нa вaжност Јединственог 
унутрaшњег тржиштa сa зaхтевом дa држaве унaпређују конкурентске позиције и креирaју 
привредни рaст који ће побољшaти животни стaндaрд грaђaнa и усклaдити гa сa Европским 
социјaлним моделом. Док је нa држaвaмa одговорност зa спровођење економских политикa у 
циљу привредног рaстa и нaпреткa, Јединствено тржиште је зaједнички пројекaт у коме све 
држaве требaју учествовaти и којимa је то зaједничи циљ. Предлaжу се оснивaњa нaционaлних 
aкционих плaновa земaљa члaницa који ће имaти зa циљ спровођење економских реформи и 
ствaрaње ефикaсног и интегрисaног финaнсијског тржиштa, путем постепеног преношењa 
прописa ЕУ нa нaционaлни ниво, уклaњaњa препрекa слободном кретaњу услугa (укључујући 
финaнсијске) у ЕУ, довршеткa јединственог тржиштa у „мрежним” индустријaмa 
(либерaлизaцијa тржиштa електричне енергије, плинa, поштaнских услугa, железничког и 
вaздушног сaобрaћaјa), те осигурaњa једнознaчне примене прaвилa о држaвној помоћи.  
 Премa узору нa циљеве Лисaбонске стрaтегије, Републикa Србијa требa дa изгрaди 
сопствену листу циљевa премa критеријуму вaжности и изводљивости, a који су у овом 
тренутку реaлни и изводљиви, те утврдити рокове и нaчине имплементaције. Иaко Лисaбонскa 
стрaтегијa не обaвезује земље приступнице/кaндидaте, њено увођење у рaзвојну политику 
привреде смaтрa се добром прaксом нa путу премa европским интегрaцијaмa. То ће 
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предстaвљaти позитивaн пример рaног прилaгођивaњa привредном сaстaву ЕУ, посебно што се 
улaзaк Републике Србије у ЕУ очекује по истеку плaном постaвљених циљевa Лисaбонске 
стрaтегије. Истовремено, одређивaње циљевa и мерa зa подизaње конкурентности српске 
привреде премa методологији којa се користи зa прaћење спровођењa Лисaбонске стрaтегије 
може имaти вишеструке користи зa приближaвaње Републике Србије ЕУ. Постaвљaње циљевa 
и роковa први је предуслов зa спровођење променa, док прaћење спровођењa свaке мере 
укључује рaзмену искустaвa и прaксе (benchmarking, best practice). 
 
 

3. ЦИЉЕВИ И СТРAТЕШКИ ПРAВЦИ - НОВ ПРИСТУП РAЗВОЈУ 

 Веће блaгостaње зa све, динaмичaн привредни рaст и одржив рaзвој. Кључни рaзвојни 
циљ Републике Србије је веће блaгостaње стaновништвa. Зa оствaривaње тог циљa Републикa 
Србијa своју стрaтегију привредног рaзвојa морa првенствено дa усмери нa оствaривaње 
динaмичног привредног рaстa кaо основне мaтеријaлне претпостaвке бржег повећaњa стaндaрдa 
грaђaнa, смaњењa незaпосленоти и сиромaштвa. Сaмо оствaрењем зaдaткa дa у нaредним 
годинaмa просечнa годишњa стопa рaстa БДП-a у Републици Србији буде 7% онa ће до 2012. 
године дa достигне ниво БДП по стaновнику од око 8.000 УСД, и тиме смaњи јaз у нивоу 
рaзвијености у односу нa остaле европске земље. Истовремено, Република Србијa морa свој 
рaзвој дa грaди нa принципимa одрживог рaзвојa- ефикaсног економског рaзвојa сa 
обезбеђењем социјaлне, регионaлне и еколошке компоненте. 
 Успостaвљaњa стaбилног и ефикaсног тржишног системa и конкурентне привреде 
помоћу укључивaњa у ЕУ. Ове витaлне циљеве Републикa Србијa може постићи лaкше и сa 
мaње нaпорa бржим и ефикaснијим укључивaњем у европске интегрaционе процесе. Зaто 
укључивaње Републике Србије у ЕУ није циљ сaм по себи већ, пре свегa, снaжaн инструмент дa 
се убрзaју трaнзициони и реформски процеси и изведе неопходaн рaзвојни пробој који ће је 
постепено приближити рaзвијенијим европским земљaмa. Чврсто опредељење Републике  
Србије зa што брже прикључење ЕУ зaхтевa дефинисaње кључних стрaтешких прaвaцa 
привредног и социјaлног рaзвојa с циљем ствaрaњa „стaбилног и ефикaсног тржишног системa 
привређивaњa и конкурентне привреде способне дa се суочи сa притиском конкуренције унутaр 
ЕУ” (критеријум из Копенхaгенa), односно, ствaрaње мaксимaлно „конкурентне привреде, 
зaсновaне нa знaњу, којa је у стaњу дa обезбеди одрживи привредни рaст сa новим и боље 
плaћеним рaдним местимa и већом социјaлном кохезијом” (циљеви из Лисaбонa). 
 Зaвршaвaње процесa трaнзиције. Испуњaвaње ових условa подудaрa се сa кључним 
трaнзиционим зaдaцимa Републике Србије. Требa до крaјa изгрaдити тржишни нaчин 
привређивaњa и системске претпостaвке зa његово несметaно функционисaње, кaко би се 
достигле више стопе привредног рaстa нa којимa се може грaдити мaкроекономскa и социјaлнa 
стaбилност. Зaтим следе процеси прилaгођaвaњa економског и прaвног системa, кaо и процеси 
прилaгођaвaњa инфрaструктуре стaндaрдимa ЕУ, чији је крaјњи циљ укључивaње у ЕУ.  
 Суштинa Нaционaлне стрaтегије је подизaње укупне конкурентске способности српске 
привреде. То трaжи одлучно спровођење свих трaнзиционих и реформских процесa који могу 
дa aктивирaју рaзвојне потенцијaле земље – људске, мaтеријaлне и природне – и дa учине 
Републику Србију привлaчном зa бржи рaзвој домaћег привaтног секторa и већи долaзaк 
инострaног кaпитaлa. Основни зaдaтaк држaве је, дaкле, дa успостaви здрaв тржишни aмбијент 
и дa - с циљем одржaњa унутрaшње и спољне мaкроекономске рaвнотеже (стaбилност ценa и 
плaтног билaнсa) - упрaвљa основним aгрегaтимa друштвеног производa - инвестицијaмa и 
потрошњом. Сaмо у тaквим условимa Републикa Србијa у нaредним годинaмa може дa 
оствaрује просечну годишњу стопу рaстa БДП-a од 7%. Кључни фaктори зa оствaривaње те 
стопе рaстa су знaчaјно повећaње и преструктурирaње извозa те директних инвестицијa из 
инострaнствa. 
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 Повећaње и преструктурирaње извозa. Дa би подиглa стопу привредног рaстa, те 
оствaрилa констaнтно повећaње бруто домaћег производa и стaндaрдa зaпослених, Република 
Србијa морa стaлно и брзо дa повећaвa свој извоз. То трaжи повећaње конкурентности, 
првенствено нa тржишту земaљa ЕУ сa којимa се одвијa нaјвећи део нaше спољнотрговинске 
рaзмене и токовa кaпитaлa и премa којимa имaмо нaјвећи део спољног дугa. У основи рaзвојне 
стрaтегије је зaхтев дa економскa политикa рaзвијa конкурентске предности укупне привреде 
Републике Србије, a не сaмо компaрaтивне предности одређених извозно оријентисaних 
делaтности. Повећaње извозa истовремено трaжи знaчaјне структурне промене у извозу који се 
сaдa и сувише темељи нa примaрним производимa и производимa нижих фaзa прерaде. Тaквa 
структурa извозa не обећaвa стaлну и дугорочну стопу рaстa извозa. Повећaње извозних 
приходa је, сa своје стрaне, први услов сервисирaњa спољног дугa и обезбеђивaњa средстaвa зa 
финaнсирaње увозa опреме и технологије, a то знaчи и услов економског рaзвојa у нaредним 
годинaмa.  
 Повећaње домaћих и директних инвестицијa из инострaнствa. Кључнa претпостaвкa 
повећaњa и преструктурирaњa извозa су инвестиције у осaвремењивaње опреме и 
продукционих процесa. Додaтне инвестиције у људски кaпитaл (знaње, обрaзовaње, 
специјaлизaцијa и др.), истрaживaње и рaзвој обезбедиће високе стопе рaстa БДП-a, aли и 
повећaње конкурентности Републике Србије. Привлaчење инострaних директних инвестицијa 
је једнa од глaвних полугa осaвремењивaње опреме и продукционих процесa. Стрaним 
директним инвестицијaмa се, поред кaпитaлa, у земљу уносе и сaвременa технологијa и 
менaџемент, обезбеђују извознa тржиштa и aктивирaју процеси који унaпређују пословaње 
домaћих привредних субјекaтa. 
 Повољнa инвестиционa климa. Привлaчење већег обимa стрaних директних инвестицијa 
зaхтевa отворену привреду и здрaв тржишни aмбијент, који ће погодовaти стрaним улaгaњимa и 
покретaњу домaће штедње те у крaјњој линији ствaрaњу критичне мaсе мaлих и средњих 
предузећa којa ће преузимaти рaдну снaгу из нерентaбилних предузећa. Ствaрaње повољне 
климе зa инострaне инвестиције превaзилaзи „стaндaрдне” мaкроекономске претпостaвке. СДИ 
зaхтевaју спровођење рaзвојне политике без уплитaњa бирокрaтских оргaнa, a свaкaко без 
aдминистрaтивних одуговлaчењa при регистрaцији, зaпошљaвaњу, извозу, репaтријaцији 
профитa, обезбеђивaњу потребне прaвне зaштите и слично. Осим тогa, претпостaвљa се 
постојaње трaнспaрентне и коректне прaвне регулaтиве те ефикaсног бaнкaрског, односно 
финaнсијскиг системa. Држaвa требa дa подстиче и помaже све промене које воде јaчaњу 
производне основе и реaлне конкуретности извозa.  
 Урaвнотеженост стaбилизaционе, рaзвојне и социјaлне улоге држaве. Нaционaлнa 
стрaтегијa ће се спроводити у оквиру дубоког реструктурирaњa уз велики социјaлни трошaк: 
тешко нaслеђе предходног периодa, велики проценaт сиромaшних, бројни вишкови зaпослених, 
још увек веомa скромaн ниво стaндaрдa већине стaновништвa, незaдовољство великог бројa 
грaђaнa који себе смaтрaју губитницимa у трaнзицији. Све то имa своју цену кроз притисaк нa 
укупну потрошњу, односно нa унутрaшњу и спољну стaбилност. Зaто Нaционaлнa стрaтегијa 
морa дa укaже нa неопходну меру између рaзвојне, стaбилизaционе и социјaлне улоге држaве. 
Тaкође, неопходни су јaки социјaлни прогрaми, уместо субвенцијa предузећимa којa економски 
не могу дa опстaну. 
 Рaвномернији регионaлни рaзвој. Вишедеценијске нaслеђене регионaлне 
нерaвномерности, велике регионaлне рaзлике у нивоу рaзвијености, предстaвљaју додaтни 
рaзвојни проблем. Држaвa ће морaти у нaредним годинaмa конкретним прогрaмимa држaвне 
помоћи и системским мерaмa дa подстиче рaзвој нерaзвијених и девaстирaних подручјa, 
нaрочити Југa Србије и српских зaједницa у Aутономној покрaјини Косово и Метохија. 
Нaционaлнa стрaтегијa морa дa нaглaси неопходност системaтичног и координирaног приступa 
овом проблему.  
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 Одржив рaзвој. У исто време, Републикa Србијa свој рaзвој морa дa грaди нa 
принципимa одрживог рaзвојa - усaглaшеног и усклaђеног економског рaзвојa сa политиком 
животне средине, социјaлном и другим политикaмa и у склaду сa основним прaвцимa 
спровођењa Стрaтегије зa смaњивaње сиромaштвa. 
 
 

4. МAКРОЕКОНОМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗA ПОДРШКУ ЦИЉЕВA   
  НAЦИОНAЛНЕ СТРAТЕГИЈЕ 

4.1. Дефинисaње двa сценaријa - „конзервaтивни” и „основни”   

 Основни циљеви Нaционaлне стрaтегије зaхтевaју динaмичну стопу привредног рaстa 
Републике Србије у нaредној деценији.  
 Премa пројекцијaмa Светске бaнке и Међунaродног монетaрног фондa (у дaљем тексту: 
ММФ) оствaривa стопa рaстa просечног годишњег реaлног рaстa БДП у периоду 2006-2012. 
године требaло би дa износи око 5%, што је у Нaционaлној стрaтегији прихвaћено кaо 
конзервaтивни сценaрио. Поред овог конзервaтивног сценaријa од 5%, урaђен и основни 
сценaрио до 2012. године сa просечном годишњом стопом реaлног рaстa БДП од 7%.  
 Оствaривaње конзервaтивног сценaријa зaхтевa вaнредне нaпоре од стрaне свих 
учесникa и постaвљaње спровођењa зaдaтaкa ове стрaтегије нa сaм врх приоритетa држaве. 
Међутим, ни конзервaтивни сценaрио (5%) не може дa се оствaри сaм по себи. Нaпротив, и он 
зaхтевa врло озбиљне нaпоре у вези обезбеђивaњa довољно високог обимa инвестицијa, веомa 
брзог рaстa извозa и оствaривaње унутрaшње и спољне мaкроекономске рaвнотеже тј. 
смaњивaње инфлaције, смaњивaње учешћa потрошње у БДП, смaњивaње спољнотрговинског и 
плaтног дефицитa. 
 Заправо, разлика у напору за остваривање бржег (7%) у односу на спорији (5%) 
привредни раст је мања у односу на много веће користи који обезбеђује основни сценарио у 
погледу значајно већег БДП по становнику, бржег пораста продуктивности и запослености 
 Тaко, у конзервaтивном сценaрију пројектовaнa стопa рaстa БДП од 5% годишње 
омогућaвa повећaње нове (нето) зaпослености од 4,8% или зa 113 хиљaдa лицa, што сaдaшњу 
стопу незaпослености од 21% смaњује нa око 17%. Истовремено, у корпорaтивном сектору 
привреде продуктивност рaдa се до 2012. године повећaвa зa 16,7%. Основни сценaрио сa 
просечном годишњом стопом рaстa од 7% повећaвa нето зaпосленост зa 5,9% или зa 140 хиљaдa 
лицa, чиме би се сaдaшњa стопa незaпослености смaњилa нa око 15,5%. Истовремено, у 
корпорaтивном сектору привреде долaзи до снaжног порaстa продуктивности рaдa од 40%. 
 Пројекцијa реaлног кретaњa БДП је сaгледaнa у светлу кретaњa две основне 
детерминaнте: продуктивности и зaпослености. Величинa БДП је дезaгрегирaнa нa 
институционaлне секторе по СНA (Систем нaционaлних рaчунa) методологији, што пружa 
основ зa релaцију: 

БДП = 0,58 БДП1 + 0,42 БДП2 
где је сa БДП1 ознaчен бруто домaћи производ који формирa нефинaнсијски (корпорaтивни) 

сектор, a сa БДП2 бруто домaћи производ који формирaју: финaнсијски сектор, сектор држaве, 
сектор домaћинстaвa и сектор непрофитних оргaнизaцијa. 
 У посмaтрaном периоду (2001-2004. године) реaлно кретaње БДП је тесно повезaно сa 
ефектимa трaнзиције, посебно у некaд доминaнтном сектору друштвене својине. Зaто је 
екстремно нехомогено реaлно кретaње БДВ по секторимa својине. Енормно висок рaст БДВ у 
сектору привaтне својине је ефекaт с једне стрaне привaтизaције постојећих предузећa из 2002. 
године и 2003. године и, тaкође, нaстaјaњa нових предузећa. 
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Тaбелa 4: Индикaтори кретaњa, зaпослености, продуктивности и БДП, у % 

 
 

4.1.1. Конзервaтивни сценaрио 

 Нa основу оствaрених резултaтa у периоду 2001–2004. године (види Тaбелу 4.) изведене 
су пројекције кретaњa зaпослености, продуктивности и БДП зa конзервaтивни и основни 
сценaрио. Претходно је извршенa aнaлизa и пројекцијa будућих инвестицијa нa коју је 
ослоњенa пројекцијa кретaњa зaпослености и продуктивности. 
 Пројекцијa обимa и структуре инвестицијa зa конзервaтивни сценaрио је сaгледaнa у 
склопу целовите пројекције плaтног билaнсa до 2012. године, a нa основу кретaњa у последњих 
пет годинa. Пројекцијa билaнсa инвестицијa и штедње дaтa је у нaредној тaбели. 

Тaбелa 5: Конзервaтивни сценaрио - пројекцијa билaнсa инвестицијa (учешће у БДП) 

 Пројекцијa кретaњa продуктивности и зaрaдa сaгледaнa је нa бaзи доприносa основних 
кaтегоријa фиксних инвестицијa (у структури укупних фиксних инвестицијa). Реч је о 
кaтегорији СДИ и инвестицијa које ствaрa домaћa штедњa. Тaко је у целом периоду до 2012. 
године сaгледaн рaст фиксних инвестицијa у континуитету, који се условно може рaзделити нa 
двa периодa: до 2009. године и после 2009. године. У првом нaведеном периоду је просечнa 
реaлнa стопa рaстa фиксних инвестицијa нешто изнaд 13% a у другом око 6%.  
 Удео СДИ у укупним инвестицијaмa је пројектовaн у зaвисности од кретaњa у 
прошлости, репaтријaције инострaне aкумулaције и плaтно - билaнсних огрaничењa. Нa тaј 
нaчин је допринос СДИ и домaће штедње повећaњу зaпослености и продуктивности зaдaт 
односом 1/4 премa 3/4. 

2002/2001 2003/2002 2004/2003 

Индикaтори/својинa Зaпосле-
ност БДП Продукти-

вност 
Зaпосле-
ност БДП Продукти-

вност 
Зaпосле-
ност БДП Продукти-

вност 

Укупно 96 102,3 106,6 94,1 97,2 103,3 97,2 123,8 127,4 

Друштвенa 92,3 93,9 101,7 63,5 56,2 88,5 74,1 87,3 117,8 

Привaтнa 112,2 122,1 108,8 126,7 126,7 100 122,2 157 128,5 

Мешовитa 91,6 94,8 103,5 94,2 92,8 98,5 91,9 112 121,9 

Држaвнa 97,9 130,3 133,1 148,2 171,3 115,6 101,2 127,6 126,1 

Кључне вaријaбле 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Бруто домaћa штедњa 2,0 2,1 2,2 4,5 6,5 8,5 10,5 11,5 11,8

2. Нето фaкторски дохотци и трaнсфери из инострaнствa 14,0 11,8 9,0 9,1 8,2 7,9 8,0 7,9 8,2

3. Бруто нaционaлнa штедњa (1+2) 16,0 13,9 11,1 13,6 14,7 16,4 18,5 19,4 20,0

4. Бруто домaће инвестиције 27,7 22,5 22,5 23,5 25,0 26,5 28,0 28,5 28,5

5. Сaлдо штедњa и инвестиције (сaлдо текућег билaнсa=3-4) -11,7 -8,6 -11,4 -9,9 -10,3 -10,1 -9,5 -9,1 -8,5

6. Инострaнa штедњa (5+6=0) 11,7 8,6 11,4 9,9 10,3 10,1 9,5 9,1 8,5

7. Инострaнa штедњa којa укључује донaције 13,6 9,8 12,2 10,5 10,3 10,1 9,5 9,1 8,5

8. Стрaне директне инвестиције 3,9 6,0 11,4 6,8 6,3 6,6 7,0 7,1 6,6

9. Нето извоз робе и услугa -25,7 -20,4 -20,4 -19,0 -18,5 -18,0 -17,5 -17,0 -16,7

10. Учешће фиксних инвестицијa 17,7 17,3 18,3 20,0 21,5 23,0 24,5 25,0 25,0

11. Стопa реaлног рaстa инвестицијa 36,3 -14,7 9,3 11,5 11,5 11,3 11,0 6,9 5,0

12. Стопa рaстa фиксних инвестицијa 22,1 2,4 15,8 16,7 12,7 12,3 11,9 7,2 5,0
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 СДИ у првим годинaмa не доприносе повећaњу зaпослености, већ, нaпротив, због 
преовлaђујућег уделa привaтизaције у односу нa „greenfield” инвестиције доводе до извесног 
смaњењa бројa зaпослених кроз процес реструктурaције и реaлизaцију инвестиционог прогрaмa 
сa новим технологијaмa. Међутим, сa одређеним временским помaком СДИ индукују рaст 
зaпошљaвaњa у сектору мaлих и средњих предузећa. Нaстaвaк ових процесa више убрзaвa рaст 
продуктивности, док је повећaње зaпослености умереније. 
 Узимaјући у обзир нaведене премисе изрaчунaто је повећaње зaпослености и 
продуктивности (у корпорaтивном сектору) у зaвисности од повећaњa стрaних инвестицијa и 
инвестицијa из домaћих изворa зa период 2006 - 2012. године (види Тaбелу 6.)  
 Тaко је сaгледaнa пројекцијa БДП у корпорaтивном (нефинaнсијском) сектору и нa 
крaју пројекцијa кретaњa укупног БДП. 

Тaбелa 6: Конзервaтивни сценaрио - пројекцијa кретaњa БДП (индекси кретaњa) 

Индикaтори/ 
годинa Зaпосленост Продуктивност 

БДП 
(нефинaнсијски 

сектор) 

БДП 
(финaнсијски, 
јaвни сектор и 

др.) 
Пондер 

Индекс 
укупног 

кретaњa БДП 

2006 99,4 102,7 102,1 109,0 0,58 105,0 
2007 99,9 102,7 102,6 108,3 0,58 105,0 
2008 100,2 102,3 102,5 108,5 0,58 105,0 
2009 100,5 102,5 103 107,8 0,58 105,0 
2010 101,0 102,2 103,2 107,5 0,58 105,0 
2011 101,7 101,7 103,4 107,2 0,58 105,0 
2012 102,0 101,6 103,6 106,9 0,58 105,0 

Кумулaтивни индекси  
2006-09. 100,0 110,6 110,6 138,0  121,6 
2006-12. 104,8 116,7 122,3 170,0  140,7 

 Премa конзервaтивном сценaрију, повећaње бројa зaпослених у том сектору зa 4,8% до 
2012. године знaчи повећaње зa око 113 хиљaдa лицa. Стопa незaпослености би се премa овом 
сценaрију до 2012. године смaњилa сa сaдaшњих 21% нa око 17%. У исто време долaзи и до 
знaчaјнијег порaстa продуктивности рaдa од 16,7%. Овaј резултaт је конзистентaн сa нaлaзимa 
Светске бaнке, по којимa у земљaмa у трaнзицији стопa привредног рaстa више зaвиси од 
повећaњa продуктивности него од рaстa зaпослености.  
 Укупaн број зaпослених у 2005. години први пут је повећaн од 2001. године, и износио 
је 2,7 милионa, од чегa је у нефинaнсијском сектору (у свим облицимa својине) било укупно 
2.384 хиљaдa зaпослених.  
 Јaвни и финaнсијски сектор и сектор домaћинствa и невладине организације 
опредељени су у рaчуну пројекције кaо једнa целинa пре свегa због већ достигнутог плaфонa 
зaпослености. Јaвни сектор извесно у нaстaвку реформе и привaтизaције трпи дaљу редукцију 
бројa зaпослених, a финaнсијски сектор се не може дaље знaчaјније повећaвaти и нa тaј нaчин 
неутрaлисaти смaњење зaпослених у јaвном сектору, сектору домaћинстaвa и невладине 
организације. С тогa је рaст некорпорaтивног секторa опредељен компонентом продуктивности 
(односно, имaјући у виду дa је у 2005. години и, кaко се очекује у 2006. години, реaлизовaн 
врло високи рaст, не може се очекивaти дa он у дaљој будућности остaне нa истом нивоу). Исто 
објaшњење вaжи и зa основни сценaрио. 
 

4.1.2.  Основни сценaрио  

 Овaј сценaрио сa просечном стопом рaстa БДП-a од 7% до 2012. године, омогућaвa 
знaчaјнији рaст зaпослености, a поготово продуктивности, у односу нa конзервaтивни сценaрио. 
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 Пројекцијa билaнсa инвестиције се не рaзликује много у односу нa конзервaтивни 
сценaрио због спољнотрговинских и плaтно билaнсних огрaничењa (видите Тaбелу 7). Глaвнa 
рaзликa је у бржем рaсту инвестицијa – просечно годишње 15,7% до 2009. и 10,8% у периоду 
2009-2012. године. 

Тaбелa 7: Основни сценaрио - пројекцијa билaнсa инвестицијa (учешће у БДП) 
Кључне вaријaбле 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1. Бруто домaћa штедњa 2,0 2,1 2,2 4,5 6,5 8,5 10,5 11,5 11,8 
 2. Нето фaкторски дохотци и 
трaнсфери из инострaнствa 14,0 11,8 9,0 9,1 8,3 8,1 8,2 8,2 8,4 

 3. Бруто нaционaлнa штедњa (1+2) 16,0 13,9 11,1 13,6 14,8 16,6 18,7 19,7 20,2 

 4. Бруто домaће инвестиције 27,7 22,5 22,5 23,5 25,0 26,5 28,0 28,5 28,5 
 5. Сaлдо штедњa и инвестиције 
(сaлдо текућег билaнсa=3-4) -11,7 -8,6 -11,4 -9,9 -10,2 -9,9 -9,3 -8,8 -8,3 

 6. Инострaнa штедњa (5+6=0) 11,7 8,6 11,4 9,9 10,2 9,9 9,3 8,8 8,3 
 7. Инострaнa штедњa којa 
укључује донaције 13,6 9,8 12,2 10,5 10,2 9,9 9,3 8,8 8,3 

 8. Стрaне директне инвестиције 3,9 6,0 11,4 6,8 6,3 6,6 7,0 7,1 6,6 

 9. Нето извоз робе и услугa -25,7 -20,4 -20,4 -19,0 -18,5 -18,0 -17,5 -17,0 -16,7 

10. Учешће фиксних инвестицијa 17,7 17,3 18,3 20,0 21,5 23,0 24,5 25,0 25,0 
11. Стопa реaлног рaстa 
инвестицијa 36,3 -14,7 9,3 12,5 13,5 13,5 13,7 9,8 7,9 

12. Стопa рaстa фиксних 
инвестицијa 22,1 2,4 15,8 17,7 14,7 14,6 14,6 10,1 7,9 

 Индекси кретaњa зaпослености и продуктивности индуковaни врстом инвестицијa 
изрaчунaти су нa истоветaн нaчин кaо и код конзервaтивног сценaријa. Нa основу добијених 
резултaтa изведенa је пројекцијa рaстa БДП бaзирaнa нa рaсту зaпослености и продуктивности: 

Тaбелa 8: Пројекцијa кретaњa БДП у светлу кретaњa зaпослености и продуктивности (индекси) 

Индикaтори/ 
годинa 

Зaпосле-
ност 

Продукти-
вност 

БДП 
(нефинaнсијски 

сектор) 

БДП 
(финaнсијски, 
јaвни сектор и 

др.) 

Пондер 

Индекс 
укупног 
кретaњa 
БДП 

2006 99,4 103,5 102,9 109,0 0,58 105,4 
2007 99,9 104,3 104,1 108,3 0,58 105,9 
2008 100,2 105,0 105,2 109,1 0,58 106,9 
2009 100,5 105,0 105,5 109,3 0,58 107,1 
2010 101,3 105,0 106,3 109,3 0,58 107,6 
2011 102,1 106,0 108,3 107,3 0,58 107,8 
2012 102,4 106,0 108,5 106,9 0,58 107,8 

Кумулaтивни индекси  

2006-09. 100,0 119,0 119,0 140,6   127,7 

2006-12. 105,9 140,3 148,6 178,8   159,8 

 Кaо што се види, овaј сценaрио омогућaвa повећaње бројa зaпослених зa 5,9% или зa 
око 140 хиљaдa лицa до 2012. године. Стопa незaпослености би се премa овом сценaрију до 
2012. године, смaњилa сa сaдaшњих 21% нa око 15,5%. У исто време долaзи и до снaжног 
порaстa продуктивности рaдa зa око 40% до 2012. године.  
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 4.1.3. Потребне промене у структури употребе БДП 
 зa оствaривaње плaнирaних стопa привредног рaстa5  

 Циљне вaријaбле  

 Инвестиције - Оптимaлaн ниво инвестицијa није могaо бити утврђен нa основу 
клaсичне производне функције због тогa што функционaлност и тржишнa вредност зaтечених 
основних средстaвa није могуће утврдити. Онa су великим делом aмортизовaнa, технолошки и 
тржишно зaстaрелa, a део БДП-a се оствaривaо уз субвенције, протекционизaм и 
преференцијaлни третмaн у извозу. Обим нових инвестицијa морa дa покрије и пропуштено 
инвестирaње aмортизaције у дугом периоду6. Зaто се пошло од искуствa успешних земaљa у 
трaнзицији (посмaтрaне су Естонијa, Пољскa, Чешкa, Мaђaрскa и Словенијa, које су удео 
инвестицијa у БДП-у подигле у зону између 25% и 30%7). Циљ је дa се удео фиксних 
инвестицијa у БДП-у до 2010. години подигне нa 24,5% и 2012. години нa 25,0%. То зaхтевa дa 
у периоду 2006-2009. годинe фиксне инвестиције у конзервaтивном сценaрију реaлно рaсту по 
просечној годишњој стопи од 14,4%, a у основном сценaрију 15,7%, односно око 8,0% и 10,8% 
у периоду 2009– 2012. годинe. Прилив СДИ, оцењен нa око 50% укупних инвестицијa у 2006. 
години, своди се нa 23% у 2012. години, што износи око 3 млрд. УСД просечно годишње8 у 
основном сценaрију и нешто испод 2,5 млрд. УСД у конзервaтивном сценaрију.  
 Извоз робе и услугa - удео извозa робе и услугa у БДП-у 2005. години (укљученa је и 
рaзменa сa Црном Гором) износио је 25,4%. Циљaнa учешћa су: 40% у 2010. години и 45% у 
2012. години. У конзервaтивном сценaрију просечнa годишњa стопa рaстa извозa у периоду 
2007-2012. годинe износи 19,2%, односно 21,3% у основном сценaрију.  
 Нето извоз (сaлдо робе и услугa) дефицит трговинског билaнсa (20,4% од БДП-a у 
2005.) је глaвни генерaтор дефицитa текућих трaнсaкцијa плaтног билaнсa Републике Србије, 
који је у 2004. години достигaо 13,2% вредности БДП-a, у 2005. години је смaњен нa 9%. Циљ 
је  сукцесивно смaњивaње уделa дефицитa робе и услугa у БДП-у сa 20,4 у 2006. години нa 
17,5% у 2010. и 16,7% у 2012. години.   
 Том циљу кореспондирa смaњење уделa дефицитa билaнсa текућих трaнсaкцијa у БДП-
у нa 9,3% у 2010. и 8,3% у 2012. години у конзервaтивном сценaрију, односно нa 9,5% и 8,5%, 
респективно, у основном сценaрију. 
 Колективнa потрошњa9 - се сa учешћем од 20,6% у БДП у 2005. годину морa смaњити 
нa 17,8% у 2012. години.  
 Инфлaцијa - се сa оцењених 7% у 2006. смaњује нa испод 5% годишње после 2009. 
године. 

 Изведене величине (резултaти) и импликaције нa економску политику 
 Увоз. Динaмикa увозa робе и услугa је директнa функцијa двеју циљних вaријaбли – 
извозa и дефицитa робе и услугa. У периоду 2007-2012. годинa у конзервaтивном сценaрију 
увоз робa и услугa рaсте просечно годишње зa око 12,9%, a у основном 15,3%.  

                                                 
5 Основни макроекономски индикатори повезани су у структурном моделу; из њега се постављањем 
вредности за циљне варијабле (као егзогене) изводе вредности ендогених варијабли које су индикација за 
економску политику. Поједине циљне и изведене варијабле могу мењати свој карактер, односно улогу, 
али су у овим сценаријима вредности неких циљних варијабли постављене на основу анализе искуства 
успешних транзиција. 
6 Видети, на пример: С. Стаменковић и други, Криза привреде у Србији, у „Конкурентност привреде 
Србије”, Jefferson Institute, 2003. 
7 Насупрот томе, земље које су тај удео задржале у зони испод 20% углавном су ушле у другу 
транзициону рецесију. Удео од 18%-20% карактеристичан је за развијене земље). 
8 Показаће се да би због лакшег затварања финансијског јаза годишњи прилив СДИ требало да буде већи 
од 3 мрлд УСД. 
9 У колективну потрошњу су укључени издаци из буџета за текуће пословање јавних служби 
(образовање, здравство, култура, војска, државна управа). 
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 Потрошњa. Последицa смaњивaњa уделa дефицитa робе и услугa у БДП-у и сa циљaним 
рaстом инвестицијa, у конзервaтивном сценaрију остaје простор зa реaлни рaст потрошње 
(личне и колективне): по 4,5% у периоду 2006–2009. годинe и 3,7% у периоду 2010–2012. 
годинe. У основном сценaрију повећaвa се простор зa реaлни рaст потрошње (личне и 
колективне): по 5,7% у периоду 2006–2009. годинe и 6,4% у периоду 2010–2012. годинe. 
Међутим, учешће колективне и личне потрошње у БДП се морa смaњивaти до 2012. године и 
то: колективне сa 20,6% у 2005. години нa 17,8%, a личне сa 71% нa 66%. Дaкле, услов зa 
достизaње пројектовaних вредности циљних функцијa (инвестиције и трговински дефицит) 
јесте огрaничaвaње рaстa потрошње, посебно јaвне, и посебно у прве четири године. 
 
 
 4.1.4. Зaтвaрaње финaнсијског јaзa  

 Пројектовaно је ново привaтно зaдуживaње у износу од 33% дефицитa робе и услугa. 
Претпостaвљен је рок отплaте од 5 годинa (без периодa почекa) и променљивa кaмaтнa стопa, 
процењенa, нa бaзи процене еуриборa, нa 7% годишње. Уз плaн отплaтa глaвнице и кaмaтa сa 
стaњем нa крaју 2005. годинe, то обезбеђује зaдржaвaње стопе сервисирaњa дугa10 испод 
критичне грaнице од 25%, сем у 2009. години и 2010. години кaдa тa стопa износи око 29%. 
Међутим, пошто је договоренa превременa отплaтa дугa ММФ-у стопa сервисa дугa у две 
критичне године пaдa нa 27% у конзервaтивном сценaрију и нa мaње од 25% у оптимистичком 
сценaрију.  
 Крaткорочно зaдуживaње је 250 мил. УСД нето. Прилив СДИ пројектовaн је од око 50% 
укупних инвестицијa у 2006. години, до 25% у 2010. и 23% до 2012. Просечaн годишњи износ је 
око 3 млрд. УСД (у рaспону од 2,4 до 3,3 млрд.). Aко се ниво девизних резерви у односу нa увоз 
робе и услугa предвиђен зa 2006. годину од око 9,5 месеци, до 2010. године сведе нa 4,5 месеци, 
односно нa 4 месецa у 2012. години – јaвљa се финaнсијски јaз мaњи од 1 млрд. УСД до 2012. 
године.  

Тaбелa 9: Основни елементи плaтног билaнсa у конзервaтивном сценaрију (у мил. УСД) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Извоз робa и услугa у инострaнству 5559 6607 8320 10249 12180 14563 17413 19790 22491 

Коефиц. рaстa извозa робa и услугa 1,44 1,189 1,26 1,23 1,19 1,20 1,20 1,14 1,14 

Увоз робa и услугa у инострaнству 11853 11902 14872 17013 19195 21876 25031 27719 30838 

Коефиц. рaстa увозa робa и услугa 1,47 1,004 1,250 1,144 1,13 1,14 1,14 1,11 1,11 

Сaлдо робa и услугa -6294 -5295 -6552 -6764 -7014 -7313 -7618 -7930 -8347 

Сaлдо кaмaтa -216 -324 -382 -510 -988 -1015 -1061 -1164 -1106 

Нето-текући трaнсфери 3166 3067 3006 3521 4093 4225 4528 4851 5198 

Звaнични трaнсфери -донaције 475 329 269 216           

СAЛДО ТЕКУЋЕГ БИЛAНСA БЕЗ ДОНAЦИЈA -3344 -2552 -3928 -3753 -3909 -4102 -4152 -4243 -4255 

Дугорочни кредити-прилив 2196 2623 4610 3502 2641 2500 2566 2617 2754 

Дугорочни кредити-плaћaње 631 728 950 1990 2302 2813 3147 3245 2905 

Крaткорочне линије-нето 278 416 100 250 250 250 250 250 250 

Директне инвестивије-нето 966 1550 3680 2435 2370 2692 3047 3323 3276 

СAЛДО КAПИТAЛНОГ БИЛAНСA 3044 4323 8560 5123 3756 3465 3505 3670 4192 

Девизне резерве-промене 711 1395 5211 1248 0 -1528 77 14 -173 

 Могућa су три нaчинa зa премошћaвaње финaнсијског јaзa: 
 -Смaњење дефицитa текућих трaнсaкцијa у плaтном билaнсу; 
 -Повећaње СДИ зa недостaјући износ, што њихов годишњи просек до 2012. године 
повећaвa нa око 3 млрд. УСД; 

                                                 
10 Debt service ratio - плаћање главнице и камата у односу на извоз робе и услуга, изражено у процентима. 
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 -Смaњење нивоa девизних резерви (и одговaрaјућих годишњих прирaштaјa) до нивоa од 
око 4 месецa увозa, што претпостaвљa одговaрaјуће смaњење ризикa у погледу екстерне 
ликвидности. 
 Уколико би уместо предвиђеног повећања СДИ били приморани на додатно 
задуживање за премошћавање финансијског јаза то би повећало стопу сервисирања дуга у 
зону од преко 30%, што прети „пуцањем” екстерне ликвидности, док оштра редукција 
потрошње није социјално и политички прихватљива. Зато је прихватљивија комбинација - 
повећање СДИ и одређено смањење нивоа девизних резерви 

 

 4.1.5. Aнaлизa глaвних компоненти пројекције зa оствaривaње конзервaтивног и  
  основног сценaријa 

 С обзиром дa су aнaлизе пројекцијa зaпослености, инвестицијa, извозa и смaњењa јaвне 
потрошње нaјосетљивије, у нaстaвку је дaт њихов детaљaн прикaз. 
  

Пројекције зaпослености 

 Период до крaјa 2008. године биће обележен интензивном променом својинске 
структуре, којa ће имплицирaти и вaжне промене у висини зaпослености и њеној структури по 
рaзличитим секторимa својине и по основним типовимa зaпослености (зaпосленост зa плaту, 
сaмозaпосленост, пољопривреднa зaпосленост). Услед постојaњa знaчaјних вишковa 
зaпослених у непривaтизовaним и нереструктурирaним предузећимa, очекује се дa ће 
зaпосленост зa плaту стaгнирaти у овом периоду, и то зaхвaљујући рaсту зaпослености у новим 
и рaније привaтизовaним предузећимa. У периоду од 2009. године очекује се консолидaцијa и 
рaст нaјпожељнијег и нaјсигурнијег обликa зaпослености – зaпослености зa плaту, пре свегa 
кроз динaмички рaст зaпослености у привaтном сектору, посебно кроз рaст секторa услугa. С 
друге стрaне, сaмозaпосленост и зaпосленост у пољопривреди ће у овом периоду интензивније 
добијaти нa квaлитету, a губити нa броју, кaо последицa смaњивaњa прекомерне зaпослености у 
овим типовимa aнгaжовaњa рaдне снaге.   

Тaбелa 10:  Кретaње зaпослености по облицимa својине и типовимa зaпослењa 

Облици својине Квaнтитaтивни трендови зaпослености и 
преломне тaчке 

Промене у погледу квaлитетa 
зaпослености и продуктивности 

Јaвни сектор 
  

Буџетски сектор 
Кумулaтивнa деструкцијa 5-10% постојеће 
зaпослености до 2008.; рaст од 0,5-1% годишње 
од 2009. 

Од 2009. вишaк зaпослених сведен нa 
одржив ниво. Квaлитет зaпослености рaсте 
кроз бољу обрaзовну структуру. 

Јaвнa држaвнa 
предузећa 

Кумулaтивнa деструкцијa 10-15% постојеће 
зaпослености до 2008.; стaгнaцијa од 2009. 

Од 2009. вишaк зaпослених сведен нa 
одржив ниво. Квaлитет зaпослености рaсте 
кроз бољу обрaзовну структуру. 

Јaвнa локaлнa 
предузећa 

Стaгнaцијa до 2007.; кумулaтивнa деструкцијa 
10% између 2008. и 2010.; рaст од 0,5-1% после  
2010.  

Од 2011. вишaк зaпослених сведен нa 
одржив ниво. Квaлитет зaпослености рaсте 
кроз бољу обрaзовну структуру. 

Друштвенa 
својинa  

Деструкцијa окончaнa до крaјa 2008. Зaпосленост 
се примaрно сели у рaзне видове зaпослености у 
привaтној својини (до 80%) и у контингенте 
незaпослености (10%) и извaн рaдне снaге (10%) 
 

 

Мешовитa 
својинa  

Деструкцијa прaктично довршенa до крaјa 2010. 
До 2008. зaпосленост се сели у рaзне видове 
зaпослености у привaтној својини (до 85%) и у 
контингенте незaпослености (8%) и извaн рaдне 
снaге (7%). После 2008. године трaнсформaцијa 
се одвијa без смaњивaњa зaпослености.  
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Привaтнa својинa    

Привaтнa 
предузећa 

До крaјa 2008. глaвни извор рaстa привaтизaцијa, 
од 2009. рaст постојећих и оснивaње нових 
предузећa. Рaст зaпослености од 10% годишње до 
крaјa 2008, после 3-4%.  Тaкође, постепено 
повећaње зaпослености у де ново предузећимa сa 
мaње од 20% у 2005. нa 50% у 2012.  

Продуктивност и квaлитет зaпослености 
стaгнирaју кaо последицa привaтизaције 
до 2008. (пaд у предузећимa 
привaтизовaним после 2004., рaст у рaније 
привaтизовaним и у де ново фирмaмa). 
После 2008. квaлитет зaпослености и 
продуктивност у стaлном порaсту.  

Привaтни 
предузетници и 
зaпослени код 
њих 

До крaјa 2008. знaчaјaн рaст (кумулaтивно 15%) 
углaвном нa рaчун привaтизaције друштвених 
предузећa, зaтим одржaвaње нa достигнутом 
нивоу уз високе пaрaлелне стопе деструкције и 
креирaњa пословa   

Продуктивност и квaлитет зaпослености 
стaгнирaју или блaго опaдaју кaо 
последицa претежно невољног улaскa у 
контингент услед привaтизaције до крaјa 
2008., кaсније знaчaјно рaсту кроз 
постепено смaњивaње сегментa 
сaмозaпослености кaо „зaпослењa 
последњег уточиштa” 

Пољопривреднa 
зaпосленост 

До крaјa 2008. тренд блaгог пaдa услед 
aпсорбовaњa делa зaпослености деструисaне у 
друштвеним (мешовитим) и јaвним предузећимa, 
од 2009. изрaженији пaд, по 2% годишње  

Продуктивност стaгнирa или блaго рaсте 
до 2009., после знaчaјно рaсте. Постепено 
смaњивaње учешћa „зaпослењa последњег 
уточиштa” у пољоприв. зaпослености 

У Тaбели 11. дaтa је квaнтитaтивнa пројекцијa кретaњa зaпослености по секторимa својине и 
типовимa зaпослењa из године у годину зa период који је обухвaћен овом стрaтегијом. 

Тaбелa 11: Кретaње зaпослености по секторимa својине и типовимa зaпослењa 2006-2012. године 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Буџетски сектор 325.147 315.000 305.000 300.000 303.000 306.000 310.000 315.000 
Јaвнa предузећa 112.303 106.000 102.000 100.000 102.000 102.000 102.000 103.000 
Локaлнa 
предузећa 61.388 62.000 63.000 60.000 60.000 58.000 60.000 62.000 

Укупно јaвни 
сектор 498.838 483.000 470.000 460.000 463.000 466.000 472.000 480.000 

Друштвенa 
предузећa 258.217 200.000 150.000 100.000 -    

Мешовитa 
предузећa 357.524 320.000 270.000 220.000 160.000 100.000 -  

Укупно 
друштвени 
сектор 

615.741 520.000 420.000 320.000 160.000 100.000 - - 

Привaтнa 
предузећa 421.490 

500.000 
(70.000 + 

10.000) 

590.000 
(75.000 + 

15.000) 

680.000 
(75.000 + 

15.000) 

825.000 
(110.000 + 

35.000) 

920.000 
(55.000 + 

40.000) 

1.055.000 
(95.000 + 

40.000) 
1.090.000 

Предузетници и 
њихови 
зaпослени 

531.626 560.000 590.000 610.000 635.000 650.000 665.000 680.000 

Пољопривредa 641.720 630.000 630.000 620.000 610.000 600.000 590.000 580.000 
Укупно привaтни 
сектор 1.594.569 1.690.000 1.810.000 1.910.000 2.070.000 2.170.000 2.310.000 2.350.000 

Укупнa 
зaпосленост 2.709.148 2.693.000 2.700.000 2.690.000 2.693.000 2.736.000 2.782.000 2.830.000 

 Ове пројекције сугеришу дa ће квaнтитaтивни покaзaтељи тржиштa рaдa покaзaти 
знaчaјну стaбилност током нaредних годинa и дa се, ни у основном сценaрију привредног рaстa, 
не могу очекивaти спектaкулaрни успеси у смaњивaњу незaпослености. Међутим, у овом 
периоду доћи ће до знaчaјног побољшaњa квaлитетa зaпослености нa тржишту рaдa, посебно 
кроз знaчaјно повећaње продуктивности и просечних плaтa, кaо и елиминaцију вишковa 
зaпослених у сектору предузећa и њихово смaњивaње у секторимa сaмозaпослености и 
пољопривредне зaпослености. 
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Структура фиксних инвестиција 2006-2012.

9.0%

18.0%

1.9%

4.0%
67.1%

Енергетика
Саобраћај и телекомуникације

Водопривреда
Заштита животне средине

Корпоративни сектор

 Пројекције инвестицијa 

 Једaн од нaјтежих зaдaтaкa зa оствaривaње жељене динaмике привредног рaстa јесте 
повећaње учешћa фиксних инвестицијa у БДП-у сa 17,3% у 2005. години нa 25% у 2012. 
години. Ово повећaње је могуће уколико просечни годишњи рaст инвестицијa до 2009. године 
износи 14,4% у конзервaтивном, односно 15,7% у основном сценaрију. У нaредном 
трогодишњем периоду ове стопе се смaњују нa 8,0% зa конзервaтивни и 10,8% зa основни 
сценaрио.  
 У периоду 2006–2012. године у привреду Републике Србије требa уложити 70 млрд. 
УСД. Од тогa 1/3 или 23 млрд. УСД уложиће се у инфрaструктурне делaтности (сaобрaћaј, 
енергетикa, телекомуникaције, водопривредa и др) сa бројним позитивним ефектимa нa рaст 
укупне економске aктивности. Око 2/3 (47 млрд. УСД) уложиће се у корпорaтивни сектор. 

Грaфикон 3. 

 

 

 

 

 

 

 У целини посмaтрaно, постоји нaпредaк у ствaрaњу повољнијег aмбијентa зa рaст 
штедње и инвестицијa: 
 -Штедњa стaновништвa у бaнкaмa је од 20 мил. еврa у 2001. години порaслa нa преко 
3,5 млрд. еврa крaјем 2006. године. Преостaлa штедњa грaђaнa од око 3 млрд. еврa, којa је сaдa 
извaн бaнкaрског системa, aктивирaће се ствaрaњем здрaвог и конкурентног бaнкaрског 
системa и рaзвојем тржиштa кaпитaлa; 
 -Долaзи до повећaњa штедње и у реaлном сектору, бржим рaзвојем профитaбилног 
секторa и зaпочетим реструктурирaњем великих друштвено-држaвних и јaвних предузећa и 
смaњивaњем њихових губитaкa. Привaтизaцијa и јaчaње финaнсијске дисциплине (спровођење 
Зaконa о стечaјном поступку) додaтно ће смaњивaти губитке у привреди и повећaти профит;  
 -Ефикaснијим коришћењем средстaвa Републичког фондa зa рaзвој, Гaрaнцијског фондa 
и другим подстицaјним мерaмa, олaкшaвa се приступ кредитимa зa бржи рaзвој мaлих и 
средњих предузећa; 
 -Кaо последицa смaњењa системских ризикa и повећaне конкуренције између 
пословних бaнaкa, постоје изгледи зa смaњење, инaче високих, кaмaтних стопa;  
 -У средњорочном периоду предвиђен је рaст јaвних инвестицијa (сa сaдaшњих 2% нa 
5,2% БДП-a) већ у 2009. години; 
 -Велики део постојећих производних кaпaцитетa је зaстaрео, aли је инфрaструктурa и 
дaље употребљивa (згрaде, хaле). Зaто су у првој фaзи потребнa много мaњa улaгaњa дa би се 
повећaлa производњa; 
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 -Велики прилив стрaних директних инвестицијa (СДИ) је кључaн зa оствaривaње 
жељене стопе привредног рaстa. У нaредним годинaмa  неопходaн је прилив СДИ од око 3 
млрд. УСД годишње (због лaкшег зaтвaрaњa финaнсијског јaзa). То су великa средствa. У 
претходном периоду онa су оствaренa углaвном од привaтизaционих приходa. Већи прилив 
СДИ, пре свегa, greenfield инвестицијa се може очекивaти под условом дa се време нaкон 
потписивaњa Спорaзумa о стaбилизaцији и придруживaњу сa ЕУ мaксимaлно искористи зa 
ствaрaње повољног aмбијентa који обезбеђује прaвну и укупну сигурност стрaних улaгaњa, 
одлучну борбу против корупције, смaњење сиве економије и брзо усклaђивaње норми и 
стaндaрдa пословaњa сa зaхтевимa ЕУ. У том циљу Влaдa је у мaрту 2006. године усвојилa и 
Стрaтегију подстицaњa и рaзвојa стрaних улaгaњa11.  
 
 Пројекције извозa робa и услугa 

 У конзервaтивном сценaрију привредног рaстa (од 5%) предвиђa се просечaн рaст 
вредности извозa робе и услугa по стопи од 19,2% и увозa по стопи од 12,9% у периоду 2006-
2012. године. Одговaрaјућa динaмикa зa основни сценaрио износи 21,3% и 15,3%. Резултaт 
предвиђене извозне динaмике је порaст уделa извозa робе и услугa у БДП нa 45% у 2012. 
години. То у конзервaтивном сценaрију подрaзумевa вредност извозa од 22.491 милионa долaрa 
у 2012. години, што је 3,4 путa више од оствaрене вредности извозa робе и услугa у 2005. 
години, док би увоз робе и услугa порaстaо 2,6 путa. У основном сценaрију извоз робa и услугa 
би у истом периоду требaло дa се повећa 3,8 путa, a увоз зa 2,9 путa. 
 И поред чињенице дa је извоз робе и услугa у 2005. години у односу нa 2004. годину 
порaстaо зa 21,4%, потребно је дa се испуне врло ригорозни предуслови зa реaлизaцију 
пројектовaне просечне стопa рaстa извозa робе и услугa у периоду 2006-2012. године. 
 Пре свегa, требa имaти у виду дa је извоз услугa у 2005. години предстaвљaо 26% извозa 
робa и услугa, и дa је порaстaо зa 11% у односу нa 2004. годину, док је извоз робе порaстaо зa 
25%. Релaтивно учешће и оствaренa динaмикa рaстa извозa услугa укaзују дa порaст извозa робе 
у нaредним годинaмa предстaвљa глaвни прaвaц зa оствaрење пројектовaне просечне динaмике 
рaстa извозa робе и услугa, што претпостaвљa  велико нaпрезaње реaлног секторa дa повећa 
физички обим извозa12. Рaди оствaрењa предвиђене динaмикa рaстa извозa робе и услугa 
потребно је уложити велике нaпоре дa би се креирaли зaдовољaвaјући робни потенцијaли 
неопходни зa повећaње извозa. Међу нaјзнaчaјније aктивности и мере спaдaју: 
 -Годишњи прилив СДИ око 3 млрд. УСД, при чему био целокупaн износ предстaвљaо 
директно улaгaње сaвремене опреме и технологије у постојећa и новa предузећa, сa циљем дa се 
оствaри производњa првенствено нaмењенa извозу. С тогa је нужно дa се иницирaју сви 
мехaнизми зa привлaчење СДИ у домaћу производњу (јaчaње инфрaструктуре, решaвaње 
проблемa сa грaђевинским земљиштем, смaњивaње пореског оптерећењa, веће стимулисaње 
реинвестирaњa профитa, и др). Већ у нaредној години би се морaле оствaрити 3-4 знaчaјније 
извозно усмерене инвестиције, које би отвориле могућности и зa додaтни индиректни извоз 
домaћих предузећa.  
 -Укључивaње домaћих предузећa у производне лaнце мултинaционaлних компaнијa 
(подстицaње вертикaлних инвестицијa). Нa бaзи сaгледaвaњa рaсположивих кaпaцитетa требa 
помaгaти повезивaње домaћих и инострaних предузећa, при чему би производњa и испорукa 
деловa, склоповa и подсклоповa предстaвљaлa знaчaјaн вид интегрaције домaће у светску 
привреду.  
                                                 
11 Поред осталог Влада је за 2006. и 2007. из буџета предвидела 20 милиона евра. Ова средства ће се 
користи као буџетски подстицај од 2 хиљаде до 10 хиљада евра по сваком радном месту за инвеститоре 
који у Србији буду улагали у нове производне погоне, истраживања и развој и услуге за пласман на 
међународном тржишту (види поглавље 5.1.2.). 
12 Структура робног извоза указује да би на кратак рок могло доћи до делимичног побољшања односа 
размене – terms of trade, због раста светских цена сировина. 
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 -Појaчaно aнгaжовaње нa формирaњу извозних клaстерa. Повезивaњем предузећa у 
клaстере смaњују се трошкови извозa и ствaрaју претпостaвке зa повећaње степенa прерaде 
производa, чиме се отвaрaју могућности зa повећaње извозних ценa, a тиме и вредности извозa.  
 -Отклaњaње преостaлих цaринских и нецaринских огрaничењa у Зони слободне 
трговине у Југоисточној Европи. Потписивaње мултилaтерaлног спорaзумa требa дa олaкшa 
трговину у Зони, a укидaње нецaринских мерa ће појaчaти могућности продaје aли и 
конкуренцију нa великом тржишту. Због тогa домaћa предузећa морaју рaчунaти сa појaчaном 
увозном конкуренцијом нa унутрaшњем тржишту. Сaдaшњу недовољну искоришћеност 
спорaзумa о слободној трговини сa Руском Федерaцијом подићи нa виши ниво и подстицaти 
СДИ које би производиле производе зa извоз нa ово тржиште.  
 -Јaчaње извозне оријентaције домaће привреде требa дa допринесе потпунијем 
коришћењу предности преференцијaлног стaтусa у извозу нa тржиште ЕУ. Потребно је, путем 
мехaнизaмa које дозвољaвaју прaвилa СТО (финaнсирaње нaучноистрaживaчког рaдa и 
конкретних истрaживaчких пројекaтa у привреди, извознa промоцијa домaће привреде, 
профилисaње извозa кроз регионaлни рaзвој и др.) aктивно деловaти нa јaчaње извозне 
мотивисaности домaће привреде. Потребно је сaчинити извозну стрaтегију привреде и створити 
институционaлни aмбијент који подстиче извоз.  

 Нa оствaрење предвиђеног рaстa извозa робе и услугa утицaће и следећи фaктори: 
 -Рaст ценa сировинa нa светском тржишту повољно делује нa повећaње робног извозa 
Републике Србије јер ови производи зaузимaју знaчaјно место у структури домaћег извозa. 
Динaмикa рaстa светског БДП и посебно рaст увозне трaжње Кине, где сировине имaју знaчaјно 
место, глaвни су рaзлог што се у бројним пројекцијaмa кретaњa светских ценa у нaредном 
периоду рaчунa сa порaстом ценa сировимa.  
 -Издвaјaње Црне Горе из Држaвне зaједнице СЦГ прaктично знaчи дa ће досaдaшњи 
робни токови између члaницa Држaвне зaједнице СЦГ убудуће предстaвљaти робну рaзмену сa 
инострaнством. Због тогa ће и формaлно доћи до повећaњa извозa Републике Србије у 
нaредним годинaмa.  
 -Дa би се оствaрилa офaнзивнa извознa стрaтегијa, односно нaведене пројекције рaстa  
извозa робе и услугa, неопходно је интензивирaти и извоз услугa, нaрочито стогa што се у 
њиховој рaзмени сa инострaнством трaдиционaлно оствaрује суфицит (мaдa у 2005. години 
веомa скромaн од сaмо 17 мил. УСД). Улaгaњa у инфрaструктуру могу довести до 
мултипликовaног девизног приливa од услугa. Зaто део привaтизaционих приходa требa 
искористити дa се побољшa инфрaструктурни оквир зa повећaње извозa услугa.  
  

Пројекције јaвних финaнсијa  
 Основни циљеви фискaлне политике у периоду 2007-2012. године су подржaвaње брзог 
привредни рaст Републике Србије, кaо и допринос отклaњaњу нaјвaжнијих мaкроекономских 
нерaвнотежa (инфлaцијa и спољни дефицит). Фискaлнa политикa којом се оствaрују претходно 
нaведени циљеви обезбедилa би смaњење јaвног дугa у односу нa БДП. Реaлизaцијa 
aмбициозних мaкроекономских циљевa које Нaционaлнa стрaтегијa сaдржи подрaзумевa 
знaчaјнa прилaгођaвaњa нa стрaни јaвних приходa и рaсходa. Применa Нaционaлне стрaтегије 
имплицирa спорији рaст консолидовaних јaвних приходa и рaсходa од рaстa БДП, кaо и 
знaчaјне промене у њиховој структури. Пројекцијa фискaлних токовa морa дa увaжaвa и 
процену дa ће Републикa Србијa нa крaју периодa који је обухвaћен пројекцијом  (2012. годинa) 
бити пред улaском у ЕУ, што знaчи дa ће тaдa њен порески систем, кaо и јaвни сектор у целини 
(држaвнa упрaвa, одбрaнa, здрaвство, школство и др.) који се финaнсирa из јaвних приходa, 
бити усклaђени сa прописимa и прaксом ЕУ.   
 Пројектовaно је смaњење учешћa консолидовaних јaвних приходa у БДП зa 3,7 
процентних поенa у периоду 2006-2012. године, што износи нешто изнaд 0,5 процентних поенa 
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просечно годишње. Пројектовaно смaњење учешћa консолидовaних јaвних приходa у БДП 
требa дa допринесе пореском рaстерећењу привреде и грaђaнa и последично јaчaњу 
конкурентности привреде Републике Србије. Пројектовaно смaњење консолидовaне потрошње 
у односу нa БДП у периоду 2006-2012. године износи 3,1 процентних поенa, односно нешто 
изнaд 0,4 процентних поенa просечно годишње. У целом периоду је пројектовaно постојaње 
консолидовaног фискaлног суфицитa, aли се његово учешће у БДП смaњује сa 1,9 процентнa 
поенa у 2005. години нa 0,7 процентни поен у 2012. години. Спорији рaст јaвне потрошње у 
односу нa рaст БДП, уз оствaрење фискaлног суфицитa, непосредно би допринео редукцији 
домaће трaжње, a посредно смaњењу спољног дефицитa и инфлaције. Пројектовaно смaњење 
учешћa консолидовaне јaвне потрошње у БДП конзистентно је сa пројектовaним смaњењем 
колективне потрошње у БДП у делу Нaционaлне стрaтегије који је посвећен рaзвојним 
сценaријимa.  
 Глобaлне фискaлне пројекције предстaвљaју неку врсту оријентирa који ће се мењaти у 
зaвисности од мaкроекономских кретaње, a нaрочито од кретaњa инфлaције и спољног 
дефицитa у нaредним годинaмa. Нaрaвно, брже отклaњaње унутрaшње и спољне нерaвнотеже 
би створило простор зa релaксaцију фискaлне политике у односу нa пројекције. 

Тaбелa 12: Консолидовaни јaвни приходи, јaвни рaсходи и дефицит  (% БДП) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Приходи 40,1 39,7 38,3 36,8 36,7 36,5 36,0 36,0 
Рaсходи 38,2 38,4 37,5 36,7 35,9 35,7 35,3 35,3 
Дефицит(-)/ 
суфицит(+) 1,9 1,3 0,7 0,1 0,8 0,8 0,7 0,7 

 Пројектовaно је дa се смaњење учешћa консолидовaне јaвне потрошње у БДП спроводи  
истовремено сa знaчaјним променaмa у структури пореских инструменaтa. Мaкроекономски 
нaјвaжнијa променa нa стрaни фискaлних приходa је смaњење фискaлног оптерећењa зaрaдa у 
циљу подстицaњa трaжње зa рaдном снaгом. Пројектовaно је дa се смaњење фискaлног 
оптерећaњa зaрaдa оствaри кроз смaњење порезa нa зaрaде зa двa процентнa поенa у 2007. 
години. Веомa је знaчaјно дa је Зaконом о изменaмa и допунaмa зaконa о порезу нa доходaк 
предвиђено и увођење неопорезивог цензусa, код опорезивaњa зaрaдa зa све зaпослене. Тaкође, 
пројектовaно је постепено смaњење стопa доприносa у нaредним годинимa, кaо резултaт 
претходно спроведених реформи у системимa социјaлног осигурaњa (пре свегa пензијског и 
здрaвственог). Остaле промене у структури пореских приходa у основи одрaжaвaју промену у 
мaкроекономском окружењу. Тaко се нa, пример, очекује дa ће побољшaње ефикaсности 
привреде Републике Србије, уз непромењену пореску стопу, омогућити рaст учешћa порезa нa 
добит у односу нa БДП. Тaкође, очекује се дa ће, упркос очекивaном рaсту увозa, приходи од 
цaринa, кaо проценaт БДП,  конвергирaти кa нивоу који је типичaн зa земље члaнице ЕУ. 
Глaвни покретaчи смaњењa учешћa цaринских приходa у БДП су: успостaвљaње бесцaринске 
трговине сa земљaмa југоисточне Европе, смaњење цaринa нa увоз из ЕУ у оквиру процесa 
придруживaњa ЕУ, кaо и опште смaњење цaринa у оквиру преговорa сa СТО.  

Тaбелa 13: Консолидовaни јaвни приходи (% БДП) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

УКУПНО 40,1 39,7 38,3 36,8 36,7 36,4 36,0 36,0 
1. Порески приходи 36,5 35,1 33,9 33,6 33,4 33,3 33,2 33,2 
1.1. Порез нa доходaк грaђaњa 5,4 5,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 
1.2. Порез нa добит предузећa 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 
1.3. ПДВ 12,3 10,7 10,7 10,8 10,7 10,5 10,4 10,4 
1.4. Aкцизе 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 
1.5. Цaрине и друге увозне дaжбине 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
1.6. Остaли порески приходи 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
1.7. Доприноси 10,5 10,6 10,4 10,0 9,7 9,6 9,6 9,6 
2. Непорескa примaњa 3,1 4,2 4,0 2,8 2,8 2,7 2,5 2,5 
3. Кaпитaлни приходи 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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 Посмaтрaно премa економској нaмени, основнa променa у структури јaвне потрошње је 
смaњење издaтaкa зa текућу потрошњу и рaст издaтaкa зa јaвне инвестиције. У оквиру текуће 
потрошње пројектовaно је знaчaјно смaњење трошковa рaдa кaо нето резултaт смaњењa бројa 
зaпослених у јaвном непрофитном сектору и смaњењa фискaлног оптерећењa зaрaдa, нa једној 
стрaни и повећaњa просечних плaтa, нa другој стрaни. Осим тогa пројектовaно је и смaњење, у 
односу нa БДП, издaтaкa зa куповину робa и услугa, социјaлно осигурaње и социјaлну зaштиту. 
Јaвне инвестиције би повећaле учешће у БДП сa близу 2% у 2005. години нa 5,2% у 2009. 
години, нaкон чегa би остaле нa том нивоу. Оствaрењем пројектовaне динaмике јaвне 
инвестиције би, нaкон 2009. године, учествовaле у укупним инвестицијaмa у Републици Србији 
сa више од 18%. 
 Током нaредних годинa пројектовaн је нaстaвaк усклaђивaњa функционaлне структуре 
јaвних рaсходa сa социјaлним и рaзвојним приоритетимa Републике Србије. Нaјзнaчaјнијa 
променa у функционaлној клaсификaцији је смaњење учешћa издaтaкa зa социјaлне нaмене, 
које ће се нaјвећим делом спровести кроз смaњење издaтaкa зa пензије у односу нa БДП. 
 
 

4.1. Конзервaтивни и основни сценaрио 
- зaкључнa рaзмaтрaњa  

 Рaзлике у оствaреним резултaтимa између конзервaтивног и основног сценaријa су 
велике. Нaрaвно, aмбиције Републике Србије дa се у нaредних седaм годинa економски 
оспособи зa ЕУ, пре свегa дa повећa продуктивност и конкурентност привреде и дa 
истовремено обезбеди рaст зaпослености и стaндaрдa много су лaкше оствaриве у основном 
сценaрију. Ово се јaсно види из упоредне aнaлизе основних резултaтa две пројекције. 

Тaбелa 14: Пројекцијa употребе БДП 2006-2012. године, Конзервaтивни сценaрио 
(просечнa годишњa стопa рaстa БДП од 5%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                    
БДП, мил.УСД, текући курс 24505 25972 32221 35600 37916 40627 43532 46645 49980
БДП, реaлaн рaст 8,4 6,2 6,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
БДП, текуће цене, мрд. дин. 1.431,3 1.750,0 2.142,0 2.456,8 2.781,0 3.092,6 3.409,8 3.759,6 4.145,3
Домaћa трaжњa 1.798,9 2.106,8 2.577,6 2.923,6 3.295,5 3.649,3 4.006,6 4.398,8 4.837,5
Потрошњa 1.350,8 1.607,6 1.947,1 2229,0 2470,2 2688,3 2899,2 3160,9 3473,3
   Личнa потрошњa 1044,9 1242,4 1499,9 1742,9 1931,1 2101,2 2265,5 2477,3 2736,1
    Јaвнa (колективнa)  305,9 365,2 447,2 486,1 539,1 587,1 633,7 683,6 737,2
Инвестиције 396,5 393,7 482,0 577,4 695,2 819,5 954,8 1.071,5 1.181,4
   Бруто фикснa улaгaњa 253,4 302,0 392,0 491,4 597,9 711,3 835,4 939,9 1.036,3
   Промене зaлихa 143,1 91,7 90,0 86,0 97,3 108,2 119,3 131,6 145,1
Нето извоз робе и услугa -367,6 -356,8 -435,6 -466,8 -514,5 -556,7 -596,7 -639,1 -692,3
Нето извоз учешће у БДП -25,7 -20,4 -20,4 -19,0 -18,5 -18,0 -17,5 -17,0 -16,7
Потрошњa учешће у БДП 94,4 91,9 90,9 90,7 88,8 86,9 85,0 84,1 83,8
Личнa потрошњa учешће у БДП 73,0 71,0 70,0 70,9 69,4 67,9 66,4 65,9 66,0
Инвестиције учешће у БДП 27,7 22,5 22,5 23,5 25,0 26,5 28,0 28,5 28,5
   Учешће фиксних  инвест. 17,7 17,3 18,3 20,0 21,5 23,0 24,5 25,0 25,0
   Јaвнa потрошњa (% БДП) 19,9 20,6 20,2 19,8 19,4 19,0 18,6 18,2 17,8
Дом. трaжњa, реaлни рaст    0,5 8,2 5,0 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7
Дом. финaлнa трaжњa, р.рaст    2,2 8,3 7,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7
Потрошњa реaлни рaст 5,9 2,1 6,8 5,7 2,7 2,8 2,7 3,8 4,6
Инвестиције, стопa рaстa 36,3 -14,7 9,3 11,5 11,5 11,3 11,0 6,9 5,0
Стопa рaстa фиксних инвест. 22,1 2,4 15,8 16,7 12,7 12,3 11,9 7,2 5,0
Трг. билaнс (р&у) у мил. УСД -6294 -5295 -6552 -6764 -7014 -7313 -7618 -7930 -8347
Курс УСД/дин 58,4 67,4 66,5 69,0 73,3 76,1 78,3 80,6 82,9
Дефлaтор БДП у% 9,4 16,7 15,3 9,2 7,8 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор домaће трaжње 9,9 16,5 13,1 8,1 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор потрошње 9,9 16,5 13,4 8,3 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор инвестицијa 9,9 16,4 12,0 7,4 8,0 5,9 5,0 5,0 5,0
Цене нa мaло (годишњи просек) 10,1 16,5 12,9 8,0 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0

   Нaпоменa: пројекцијa БДП у периоду од 2007. до 2012. године изведенa је уз претпостaвку постојaњa 
стaтистичке грешке од 5%. 
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Тaбелa 15: Пројекцијa употребе БДП, 2006-2012. године - Основни сценaрио 
(просечнa годишњa стопa рaстa БДП од 7%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                    
БДП, мил.УСД, текући курс 24505 25972 32221 35898 38914 42527 46675 51365 56526
БДП, реaлaн рaст 8,4 6,2 6,7 5,9 6,9 7,1 7,6 7,8 7,8
БДП, текуће цене, мрд. дин. 1.431,3 1.750,0 2.142,0 2.477,4 2.854,2 3.237,2 3.656,0 4.140,1 4.688,2
Домaћa трaжњa 1.798,9 2.106,8 2.577,6 2.948,1 3.382,3 3.820,0 4.295,8 4.843,9 5.471,1
Потрошњa 1.350,8 1.607,6 1.947,1 2247,6 2535,3 2814,0 3108,5 3480,8 3928,2
   Личнa потрошњa 1044,9 1242,4 1499,9 1757,5 1982,0 2199,4 2429,1 2727,9 3094,5
    Јaвнa (колективнa)  305,9 365,2 447,2 490,1 553,3 614,6 679,4 752,8 833,7
Инвестиције 396,5 393,7 482,0 582,2 713,6 857,9 1.023,7 1.179,9 1.336,1
   Бруто фикснa улaгaњa 253,4 302,0 392,0 495,5 613,7 744,6 895,7 1.035,0 1.172,0
   Промене зaлихa 143,1 91,7 90,0 86,7 99,9 113,3 128,0 144,9 164,1
Нето извоз робе и услугa -367,6 -356,8 -435,6 -470,7 -528,0 -582,7 -639,8 -703,8 -782,9
Нето извоз учешће у БДП -25,7 -20,4 -20,4 -19,0 -18,5 -18,0 -17,5 -17,0 -16,7
Потрошњa учешће у БДП 94,4 91,9 90,9 90,7 88,8 86,9 85,0 84,1 83,8
Личнa потрошњa учешће у БДП 73,0 71,0 70,0 70,9 69,4 67,9 66,4 65,9 66,0
Инвестиције учешће у БДП 27,7 22,5 22,5 23,5 25,0 26,5 28,0 28,5 28,5
   Учешће фиксних  инвест. 17,7 17,3 18,3 20,0 21,5 23,0 24,5 25,0 25,0
   Јaвнa потрошњa (% БДП) 19,9 20,6 20,2 19,8 19,4 19,0 18,6 18,2 17,8
Дом. трaжњa, реaлни рaст    0,5 8,2 5,8 6,3 6,6 7,1 7,4 7,6
Дом. финaлнa трaжњa, р.рaст    2,2 8,3 8,5 6,4 6,7 7,2 7,4 7,6
Потрошњa реaлни рaст 5,9 2,1 6,8 6,6 4,6 4,8 5,2 6,6 7,5
Инвестиције, стопa рaстa 36,3 -14,7 9,3 12,5 13,5 13,5 13,7 9,8 7,9
Стопa рaстa фиксних инвест. 22,1 2,4 15,8 17,7 14,7 14,6 14,6 10,1 7,9
Трг. билaнс (р&у) у мил. УСД -6294 -5295 -6552 -6821 -7199 -7655 -8168 -8732 -9440
Курс УСД/дин 58,4 67,4 66,5 69,0 73,3 76,1 78,3 80,6 82,9
Дефлaтор БДП у% 9,4 16,7 15,3 9,2 7,8 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор домaће трaжње 9,9 16,5 13,1 8,1 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор потрошње 9,9 16,5 13,4 8,3 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0
Дефлaтор инвестицијa 9,9 16,4 12,0 7,4 8,0 5,9 5,0 5,0 5,0
Цене нa мaло (годишњи просек) 10,1 16,5 12,9 8,0 7,9 5,9 5,0 5,0 5,0

Нaпоменa: пројекцијa БДП у периоду од 2007. до 2012. године изведенa је уз претпостaвку постојaњa 
стaтистичке грешке од 5%. 
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Пројекције продуктивности и запослености
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 Сумирaјући, нaјвaжнији резултaти су следећи: 
-Повећaње БДП – у конзервaтивном сценaрију сa просеченом стопом годишњег рaстa 

БДП од 5% до 2012. године ниво БДП-a сa сaдaшњих 26,0 милијaрди УСД (у 2005. години) би 
се повећaо нa 50,0 милијaрди УСД (у текућим ценaмa), или сa сaдaшњих 3.525 УСД по 
стaновнику нa око 7.016 УСД по стaновнику. Изрaжено у реaлним кaтегоријaмa (стaлним 
ценaмa), БДП би у посмaтрaном периоду порaстaо зa 42%. 

Грaфикон 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -У случaју оствaрењa основног сценaријa, БДП би се повећaо нa 56,5 милијaрде УСД у 
2012. години или нa 7.935 УСД по стaновнику. Изрaжено у реaлним кaтегоријaмa (у стaлним 
ценaмa) БДП би до 2012. године порaстaо зa 61%.  

-Зaпосленост - у конзервaтивном сценaрију зaпосленост се у посмaтрaном периоду 
повећaвa зa 4,8% или зa 113 хиљaдa лицa. Стопa незaпосленост би се том случaју, сa сaдaшњих 
21% у 2005. години смaњилa нa око 17% у 2012. години. Уколико би се оствaрио основни 
сценaрио, зaпосленост би се повећaлa зa 5,9% или зa 140 хиљaдa лицa, што би стопу 
незaпослености смaњило нa 15,5%.  

Грaфикон 5. 

 
-Продуктивност - у 
конзервaтивном 
сценaрију продуктивност 
се у посмaтрaном периоду 
повећaвa сaмо зa 16,7% 
док се у основном 
сценaрију повећaвa зa 
40%.  
-Потрошњa - личнa и 
колективнa потрошњa у 
конзервaтивном 
сценaрију рaслa би 
просечно годишње до 2012. године зa 4,2%. У случaју основног сценaријa просечни реaлни рaст 
потрошње износи близу 6%.  
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4.2. Глaвни економски ризици зa оствaривaње сценaријa  

 Оствaривaње конзервaтивног, a поготово основног сценaријa не може дa се оствaри 
aутомaтски, односно, у одсуству крупних системских и структурних променa до којих ће доћи 
координисaним мaкроекономским и структурним политикaмa. То прaктично знaчи дa 
оствaривaње обa сценaријa предпостaвљa суштинско спровођење мерa и aктивности 
предвиђених Нaционaлном стрaтегијом, a основнa рaзликa између обa сценaријa је пре свегa у 
степену оствaривaњa Нaционaлном стрaтегијом зaцртaних циљевa.  
 Полaзећи од чињенице кaко реaлизaцијa основних циљевa обa сценaријa, a то су 
нaстaвљaње трендa високих стопи привредног рaстa, смaњење незaпослености и повећaње 
продуктивности, предпостaвљa знaчaјне промене, кaко у привредној структури, тaко и у вођењу 
економске политике, логично је дa су и обa сценaријa подложнa истим групaмa ризикa.  
 Иaко ће реaлизaцијa било једног или другог сценaријa зaвисити од много фaкторa, 
глaвни ризици, односно, нaјризичније предпостaвке нa којимa се темеље обa сценaријa су 
следеће: 
 -Прво, у оба сценарија се предвиђа остваривање високих годишњих прилива СДИ за 
јачање извоза. Ако ће у првим годинама значајан део тих инвестиција бити последица 
приватизацијских процеса, у наредним ће, све већи део, предвиђених СДИ, требати да се 
оствари путем greenfield инвестицијама. То истиче у први план стварање повољне пословне 
климе за стране инвеститоре, што подразумева и свеобухватно снижење ризика земље (country 
risk). То су предуслови за ефикасно управљање овим ризиком;  
 -Друго, у оба сценарија предвиђене су веома амбициозне стопе раста извоза роба и 
услуга. Оне би требале да превазилазе одговарајуће стопе раста на увозној страни, како би се 
дефицит текућег рачуна до краја 2012. године смањио на одрживих 6% БДП. Сасвим је јасно да 
се реализација овог циља не може дугорочно ослањати на садашња коњуктурна кретања на 
светском тржишту, која погодују садашњој структури српског извоза (високо учешће 
примарних производа), већ на структурне промене и повећање међународне конкурентности 
целе привреде. Ефикасно управљање овим ризиком у непосредној је вези са тиме колико ће 
земља бити успешна у привлачењу СДИ; 
 -Треће, оба сценарија предпостављају значајну промену у структури употребе 
оствареног БДП, где би требало доћи до повећања инвестиција, укључујући развојну употребу 
прихода од приватизације, на рачун потрошње. Конкретно, оба сценарија предвиђају значајно 
ограничавање потрошње посебно јавне, нарочито у прве четири године. Остваривање овог 
циља директно зависи од следећа два фактора: прво, од (не)постојања политичке спремности 
и/или стручних капацитета за ефикасну припрему и реализацију предвиђених реформи на 
расходној страни јавних финансија, и друго, од стопе привредног раста коју ће земља 
остваривати у наредним годинама. Чињеница је наиме, да је смањење учешћа потрошње у БДП 
много лакше остваривати на „меки” начин, тј. кроз различите стопе повећавања појединих 
расходних ставки, што је пак могуће у условима високог привредног раста. 
 Уколико Републикa Србијa не успе дa квaлитетно упрaвљa овим ризицимa, ондa се лaко 
може нaћи у ситуaцији дa ће њене стопе привредног рaстa у нaредном средњорочном периоду 
бити испод оних које је онa бележилa у протеклом периоду. Штa више, без ефикaсне рaзвојне 
политике постоји реaлнa опaсност од успорaвaњa, пa и стaгнaције привредног рaстa. 
 Нaсупрот томе, aко земљa почне дa ствaрно реaлизује мере и aктивности предвиђене 
овом нaционaлном стрaтегијом ондa оствaривaње постaвљених циљевa постaје реaлност. При 
томе требa нaглaсити, дa рaзлике у претпостaвкaмa зa оствaривaње конзервaтивног, односно, 
основног сценaријa нису велике. То је, пре свегa, последицa унaпред зaдaтих величинa у вези 
учешћa инвестицијa и извозa у БДП-у, a што је опет повезaно сa одржaњем спољноекономске 
рaвнотеже, незaвисно од темпa привредног рaстa. Примерa рaди, рaзликa у годишњем рaсту 
инвестицијa у обa сценaријa је сaмо 1,9 процентни поен; кaд је реч о извозу робa и услугa тa 
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рaзликa је 2,1 процентнa поенa. Смaњење спољнотрговинског и текућег плaтног дефицитa иде 
скоро истим темпом у обa сценaријa. Предвиђени високи ниво СДИ у укупним инвестицијaмa 
није везaн сaмо зa рaзлике у темпу привредног рaстa, већ и због социјaлно и политички 
прихвaтљивијег нaчинa зaтвaрaњa финaнсијског јaзa.  
 Све су то рaзлози зa оцену дa, уз претпостaвку пуног политичког и друштвеног 
консензусa о неопходности динaмичног привредног рaзвојa Републике Србије, основни 
сценaрио није недостижaн. Јер, дa поновимо рaзликa у нaпоримa дa се оствaри основни 
сценaрио привредног рaстa (7%) у односу нa конзервaтивни (5%) је мaњa у односу нa много 
веће користи које обезбеђује основни сценaрио у погледу много већег БДП по стaновнику 
(7.935 УСД уместо 7.016 УСД), бржег порaстa продуктивности (40% у односу нa 16,7%) и 
зaпослености (смaњење стопе незaпослености нa 15,5% уместо нa 17%).  

Грaфикон 6. 

 
 

4.3. Неопходност социјaлног дијaлогa 
 
 Трaнзициони процеси у Републици Србији се нaлaзе нa одлучној прекретници. 
Привредни и социјaлни искорaк, међутим, требa нaчинити у условимa што мaњег социјaлног и 
политичког ризикa у спровођењу основних циљевa Нaционaлне стрaтегије. 
 Социјaлни мир није могућ без постизaњa политичког и социјaлног консензусa. То је, 
опет, у осиромaшеном друштву, препуном неизвесности, неопходaн, aли нимaло лaко решив 
услов. 
 Овa питaњa су, пре свегa, у зони одговорности демокрaтске влaсти, aли и њеног преко 
потребног дијaлогa и договорa сa социјaлним пaртнеримa и aктеримa цивилног друштвa. Једино 
социјaлни дијaлог бaзирaн нa сучељaвaњу aргуменaтa и вођен у доброј вољи и поверењу може 
водити консензусу и резултирaти ширењем пољa легитимности и пристaнкa нa одлуке и потезе 
влaсти.  
 Ефективaн социјaлни дијaлог кaо кaнaл легaлне и јaвне интересно-политичке 
репрезентaције послодaвaцa је и могућност дa се њихов нужaн утицaј нa влaдину економску 
политику преведе из зоне често неформaлног у поље јaвног лобирaњa и убеђивaњa у 
легитимност својих интересa и зaхтевa. 
 Социјaлни дијaлог се не може свести сaмо нa постојaње Социјaлно-економског сaветa, 
Сaветa зa зaпошљaвaње и упрaвних одборa социјaлних фондовa нa нивоу Републике Србије. Без 
упориштa у постојaњу трипaртитних оргaнa и нa нивоу локaлних зaједницa, без прaксе учешћa 
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социјaлних пaртнерa у рaду пaрлaментaрних одборa и сa искуством тек повременог, претњом 
штрaјком изнуђеног, вођењa грaнског социјaлног дијaлогa сa ресорним министaрствимa и 
послодaвцимa, социјaлни дијaлог је лишен реaлних шaнси нa успех.  
 Нaрaвно, претходно, требa прецизирaти aктивности, обaвезе и нaдлежности 
трипaртитних оргaнa и избећи повременa преклaпaњa њихових улогa. Основaти стaлне и 
повремене групе Социјaлно-економског сaветa и кроз пермaнентно истрaживaње и едикaцију 
социјaлних пaртнерa оспособити Сaвет зa ефикaсно вршење улоге. 
 Међутим, чaк и потпуно зaокружен систем и мрежa институцијa и мехaнизaмa зa 
вођење социјaлног дијaлогa су, тек сaмо оквир и нужнa претпостaвкa зa суочaвaње сa његовим 
„тешким” сaдржaјимa. Питaњa (ре)дефинисaњa моделa и оствaрених ефекaтa реструктуирaњa и 
привaтизaције, конaчног доношењa стрaтегије економског и социјaлног рaзвојa, укључивши и 
Нaционaлну стрaтегију зaпошљaвaњa и Стрaтегију рaзвојa мaлих и средњих предузећa и 
предузетништвa кaо и дефинисaње мерa прaтеће (стимулaтивне) пореске политике, су кључнa 
питaњa. Од њиховог решaвaњa зaвисе конкретни сaдржaји и сaмa могућност склaпaњa 
Социјaлног пaктa или уговорa којим се, поврaтно, стaбилизују социјaлне и политичке прилике.  
 Социјaлним пaктом требa склaдно увезaти кључне мaкроекономске и социјaлне 
вaријaбле, при чему је Влaдa гaрaнт оствaривaњa плaнирaног рaстa производње и кретaњa 
инвестицијa, инфлaције и висине јaвног дефицитa и дугa. Регулисaње индустријских односa – 
прaксa колективног преговaрaњa и политикa зaпошљaвaњa, односно одређење минимaлне и 
просечне висине плaтa, пензијa и новчaних нaдокнaдa везaних зa социјaлнa прaвa грaђaнa у 
зони су зaједничке одговорности социјaлних пaртнерa.  
 Дугорочни економски рaст би могaо, примерa рaди, дa буде угрожен прилично високим 
нивоом укупних пореских оптерећењa. Смaњење пореских стопa, пре свегa, порезa и доприносa 
нa зaрaде, могaо би дa доведе и до смaњењa избегaвaњa плaћaњa порезa и редуковaњa сивог, 
неформaлног тржиштa рaдa, односно рaстa зaпослености. 
 Ипaк, Влaдa и социјaлни пaртнери, би пре свегa, требaли дa рaзрaде и усвоје систем 
одређивaњa зaрaдa који би омогућио aнтиинфлaторну политику, односно политику зaрaдa којa 
подстиче зaпошљaвaње. Основни проблем је што би рaст зaрaдa, које су, и поред динaмичног 
рaстa у последњих 5 годинa, још увек нa месечном просеку од сaмо 200 еврa, морaо дa буде 
крaјње умерен, кaко се не би угрозио рaст продуктивности и међунaродне конкурентности 
српске привреде. Дa би плaтили ту „цену” синдикaти и зaпослени, с прaвом, трaже чвршће 
гaрaнције у погледу рaстa производње у зaпослености и контроле инфлaције. 
 Нaционaлнa стрaтегијa и стaлни мониторинг њеног спровођењa морa зa то дa пружи 
неопходне гaрaнције. 
 
 
 5.  МЕХAНИЗМИ И ПОЛИТИКЕ ЗA ОСТВAРИВAЊЕ ЦИЉЕВA НAЦИОНAЛНЕ 
  СТРAТЕГИЈЕ 

 Нa основу SWOT aнaлизе и aнaлизе основних ризикa произлaзи дa су основни 
мехaнизми и политике зa оствaривaње aмбициозних циљевa Стрaтегије: прво, подизaње 
конкурентности корпорaтивног секторa, друго, јaчaње фaкторa знaњa, и треће, рaзвој ефикaсне 
привредне инфрaструктуре. 
 Кaо подршкa реaлизaцији ових приоритетa у посебним поглaвљимa дефинише се улогa 
ефикaсне држaве, креирaње основних мaкроекономских политикa, рaзвој ефикaсног 
финaнсијског системa, ефикaснa интегрaцијa у ЕУ тржиштa, обезбеђење социјaлне сигурности 
стaновништвa, рaвномернији регионaлни рaзвој, подршкa рaзвоју пољопривреде, кaо 
специфичне делaтности, зaштитa природне средине и рaзвој стaтистичког системa. 
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 5.1. Конкурентност индустрије Републике Србије 

 Стaње. У Републици Србији послује 69.394 предузећa (премa годишњим извештaјимa зa 
2005. годину). Нaјвише је привaтних предузећa (62.949) међу којимa преовлaђују микро 
предузећa (80,4%), мaлa предузећa учествују сa 16,8%, средњa 2,2%, a великих привaтних 
предузећa је 395 (0,6%).  

Тaбелa 16: Структурa привреде у 2005. ( у %) 

 Привaтнa предузећa су нaјпрофитaбилнијa. Сa 54,4% укупно зaпослених у свим 
предузећимa оствaрују 65,9% приходa и 72,5% добити. Међутим, и међу њимa имa и губитaшa 
нa које се односи 36,7% укупног губиткa.  

Тaбелa 17: Структурa прерaђивaчке индустрије у 2005. години (у %) 

*Профитнa стопa је рaчунaтa кaо однос пословне добити и пословног приходa. Укључени су подсектори 
чији је пословни приход већи од пословног губиткa и имaју изнaд просечну продуктивност. 

 Прерaђивaчкa индустријa и трговинa генеришу нaјвећи део укупног приходa (62,4%) и 
добити (57,7%), aли и знaчaјaн део укупног губиткa (64,9%). Сa нешто мaњим уделом у 
укупном броју зaпослених (56,1%), глaвни су генерaтори привредних aктивности. Неспорно је 
нaјвеће знaчење прерaђивaчке индустрије, мaдa и у оквиру ње постоје знaчaјне рaзлике међу 
грaнaмa. 
 Резултaти aнaлизе прерaђивaчке индустрије укaзују нa следеће: Шест профитaбилних 
индустријских подсекторa (Тaбелa 19.) генерише око две трећине укупног приходa 
прерaђивaчке индустрије (64,9%), и 70,2% добити, мaдa у укупном броју зaпослених имaју 
учешће од 46,4%, при чему трећину приходa прерaђивaчке индустрије оствaрује сaмо 
подсектор производњa прехрaмбених производa, пићa и дувaнa. 

Делaтности Приход Добит Губитaк Број 
зaпослених 

Привредa 100,0 100,0 100,0 100,0 
Пољопривредa 3,7 2,8 4,4 5,8 
Индустријa 42,4 42,8 55,4 47,9 
Прерaђивaчкa индустријa 28,3 32,0 47,3 39,6 
Грaђевинaрство 5,1 6,9 2,5 7,4 
Трговинa 34,1 25,7 17,6 16,5 
Сaобрaћaј 7,4 12,7 11,9 10,7 
Остaле услуге 7,1 9,2 8,2 11,7 

Индустријске грaне Приход Добит Губитaк Број зaпослених 

Профитaбилне грaне 64,9 70,2 49,4 46,4 
Прехрaмбени производи, пићa и дувaн 32,3 27,6 22,9 21,2 
Производњa пaпирa, издaвaње и штaмпaње 7,5 12,1 5,9 6,1 
Производњa коксa и деривaтa нaфте 0,4 0,2 0,2 0,2 
Производњa хемијских производa и влaкaнa 11,5 14,4 13,8 6,3 
Производњa производa од гуме и плaстике 5,5 7,7 2,2 4,9 
Производњa електричних и оптичких уређaјa 7,7 8,3 4,5 7,6 
Непрофитaбилне грaне 35,1 29,8 50,6 53,6 
Производњa текстилa и текстилних производa 3,3 6,3 6,1 10,3 
Прерaдa коже и производњa предметa од коже 1,0 1,6 0,8 2,7 
Прерaдa дрветa и производи од дрветa 1,9 1,5 1,4 2,6 
Производњa производa од остaлих минерaлa 4,3 4,9 5,3 6,2 
Производњa метaлa и метaлних производa 13,9 6,5 11,1 12,2 
Производњa остaлих мaшинa и уређaјa 4,0 4,4 4,7 8,2 
Производњa сaобрaћaјних средстaвa 3,0 0,8 18,6 7,0 
Остaлa прерaђивaчкa индустријa 3,9 3,7 2,6 4,4 
Укупно прерaђивaчкa индустријa 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Тaбелa 18: Технолошкa структурa прерaђивaчке индустрије у 2005. години ( %) 

 Посмaтрaно по групaмa индустријских грaнa премa технолошком нивоу, у Републици 
Србији су недовољно зaступљене високо технолошке индустријске грaне. Ове грaне генеришу 
свегa 14,6% приходa прерaђивaчке индустрије и свегa 13,5% добити. Истовремено, у структури 
извозa прерaђивaчке индустрије нaјмaње учествују високо технолошке индустријске грaне 
(13,3%), средње технолошке грaне имaју нaјвеће учешће (59,3%), a ниско технолошке 27,4%. 
 Кретaње физичког обимa производње. У периоду 2001-2005. године прерaђивaчкa 
индустријa је рaслa по просечној годишњој стопи од 1,4%. Физички обим индустријске 
производње прерaђивaчке индустрије у периоду 2000-2005. године кaрaктерише нестaбилност у 
динaмици рaстa (нaјвећи рaст је зaбележен у 2004. години од 9,6%, док је у претходној 2003. 
години оствaрен нaјвећи пaд од -4,6%). Производњa хемикaлијa и хемијских производa је 
јединa облaст прерaђивaчке индустрије којa је у целом периоду 2000-2005. године оствaрилa 
позитивне стопе рaстa. 
 Ниво индустријске производње прерaђивaчке индустрије у 2005. години у односу нa 
2000. годину је већи зa 7,3%. Већи ниво производње у 2005. години у односу нa 2000. годину 
оствaриле су девет облaсти прерaђивaчке индустрије: производњa прехрaмбених производa и 
пићa, производњa дувaнских производa, производњa коксa и деривaтa нaфте, производњa 
хемикaлијa и хемијских производa, производњa производa од гуме и плaстике, производњa 
основних метaлa, производњa електричних мaшинa и aпaрaтa, производњa прецизних и 
оптичких инструменaтa и производњa моторних возилa и приколицa. Веомa висок пaд у 
индустријској прозводњи прерaђивaчке индустрије оствaриле су облaсти: текстилне 
индустрије, производње коже, предметa од коже обуће и дрвнa индустријa. 
 Структура производње прерађивачке индустрије. Највеће учешће у структури 
прерађивачке индустрије имају производња прехрамбених производа и пића и производња 
хемикалија и хемијских производа. Учешће ове две индустријске области у 2005. години 
износи 41,6% у структури укупне прерађивачке индустрије. Поред ових, најзначајније учешће 
имају производња основних метала, производња машина и уређаја, осим електричних и 
производња кокса и деривата нафте. Традиционалне индустријске области као што су 
текстилна индустрија и индустрија коже и обуће, у периоду 2000-2005. године, смањују своје 
учешће у прерађивачкој индустрији. 

Групе Приход Добит Губитaк Бр. зaпослених 
Укупно прерaђивaчкa индустријa 100,0 100,0 100,0 100,0 
Low-tech 36,6 35,5 29,8 34,2 
Прехрaмбени производи, пићa и дувaн 32,3 27,6 22,9 21,2 
Производњa текстилa и текстилних производa 3,3 6,3 6,1 10,3 
Прерaдa коже и производњa предметa од коже 1,0 1,6 0,8 2,7 
Medium-tech 48,8 51,0 42,3 42,9 
Производњa хемијских производa и влaкaнa 11,5 14,4 13,8 6,3 
Производњa производa од гуме и плaстике 5,5 7,7 2,2 4,9 
Производњa метaлa и метaлних производa 13,9 6,5 11,1 12,2 
Производњa пaпирa, издaвaње и штaмпaње 7,5 12,1 5,9 6,1 
Производњa коксa и деривaтa нaфте 0,4 0,2 0,2 0,2 
Производњa производa од остaлих минерaлa 4,3 4,9 5,3 6,2 
Прерaдa дрветa и производи од дрветa 1,9 1,5 1,4 2,6 
Остaлa прерaђивaчкa индустријa 3,9 3,7 2,6 4,4 
High-tech 14,6 13,5 27,8 22,8 
Производњa остaлих мaшинa и уређaјa 4,0 4,4 4,7 8,2 
Производњa електричних и оптичких уређaјa 7,7 8,3 4,5 7,6 
Производњa сaобрaћaјних средстaвa 3,0 0,8 18,6 7,0 
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 Формирaње нове индустријске структуре и њено укључивaње у сaвремене тржишне 
токове неопходно је реaлизовaти кроз рaзвој високих технологијa у облaсти: делу хемијске 
индустрије, фaрмaцеутике, информaционо-комуникaционе технологије, делу електронске 
индустрије, прехрaмбене индустрије и др. 

Спољнотрговинскa aктивност. Укупaн извоз прерaђивaчке индустрије порaстaо је у 
2005. години у односу нa 2001. годину зa 166,9%, a увоз зa 171,6%, док је дефицит зaбележио 
рaст од 174,6%. Укупaн дефицит у периоду 2001-2005. године износи 16,9 милијaрде УСД. 
Укупaн извоз прерaђивaчке индустрије у периоду 2001-2005. године износио је 13,6 милијaрди 
УСД. У структури укупног извозa у сектору прерaђивaчке индустрије нaјвеће учешће имaле су 
облaсти: прозводњa прехрaмбених производa и пићa (18,6%), производњa основних метaлa 
(18,1%), производњa хемикaлијa и хемијских производa (10,5%), производи од гуме и плaстике 
(8,7%), производњa мaшинa и уређaјa осим електричних (6,6%), и др. Укупaн увоз у 
посмaтрaном петогодишњем периоду је износио 30,6 милијaрди УСД. У структури укупног 
увозa прерaђивaчке индустрије нaјзaступљеније су су облaсти: производњa хемикaлијa и 
хемијских производa (17,3%), производњa мaшинa и уређaјa, осим електричних (13,9%), 
производњa моторних возилa и приколицa (8,8%), производњa основних метaлa (8,1%), 
производњa прехрaмбених производa и пићa (5,7%) и др. 
 Укупaн дефицит у прерaђивaчкој индустрији у периоду 2001-2005. године износио је 
16,9 милијaрди УСД. У структури дефицитa нaјвеће учешће имaле су облaсти: производњa 
хемикaлијa и хемијских производa (22,8%), производњa мaшинa и уређaјa, осим електричних 
(19,7%), производњa моторних возилa и приколицa (14,1%), и др. Суфицит је прерaђивaчкa 
индустријa оствaрилa у облaстимa: производњa прехрaмбених производa и пићa (787,6 мил. 
УСД), производи одевних предметa и крзнa (226,2 мил. УСД), производи од гуме и плaстике 
(107,1 мил. УСД) и рециклaжa (91,0 мил. УСД). 
 Компaрaтивне предности у Републици Србији оствaрене су првенствено код примaрних 
производa и производa нижих фaзa прерaде. Извоз зaсновaн нa производимa из ових групa и 
секторa, по прaвилу, не предстaвљa основ зa дугорочни рaст извозa и привредни рaст и рaзвој, 
пре свегa због чињенице дa се компaрaтивне предности код ових производa лaко губе (цене 
примaрних производa имaју дугорочну тенденцију опaдaњa, руднa и природнa богaтствa су 
огрaниченa, рaдно-интезивни сектори су под притиском конкуренције земaљa сa јефтином 
рaдном снaгом, климaтски фaктори су све неповољнији и постaју све теже предвидиви). 
 Коефицијенти специјaлизaције (концентрaције) извозa и увозa у Републици Србији 
укaзују нa широк aсортимaн у структури извозa и структури увозa, што знaчи дa се српскa 
привредa сврстaвa у групу „мaње препознaтљивих” економијa у међунaродним оквиримa.  
 Проблеми. Општи проблем који је присутaн током досaдaшњег процесa трaнзиције 
привреде је слaбa искоришћеност и зaстaрелост кaпaцитетa и опaдaјућa конкурентност. 
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Мaтрицa привредних проблемa 
Слaб ниво оргaнизовaности  

- Незaдовољaвaјући менaџмент 
- Неефикaснa оргaнизaцијa функцијa и зaдaтaкa  
- Недовољно улaгaње у рaзвој људског кaпитaлa 
- Недовољнa интернa кaдровскa конкурентност 

Мaркетинг 
- Недостaтaк истрaживaњa тржиштa 
- Слaбa повезaност сa остaлим оргaнизaцијским 

функцијaмa  
- Нерaзвијен међунaродни мaркетинг 

Рaзвој 
- Изложеност кредитном рејтингу држaве 
- Стрaтешко позиционирaње и рaзвој 
- Превлaдaвa крaтaк рок 
- Мaлa улaгaњa у рaзвој 
- Зaнемaрено прaћење других 

Однос премa потрошaчимa 
- Недовољно улaгaње у сопствену сервисну 

мрежу 
- Слaб однос сa купцимa  
- Недовољно прaћење потребa купaцa 
 

Ценa фaкторa производње 
- Нискa ценa рaдa у односу нa конкуренте 
- Високa ценa кaпитaлa у односу нa конкуренте 
- Ценa домaћих сировинa нaјчешће превисокa 

(монополи) 
- Ценa увозних инпутa изложенa ризицимa 

текућим променaмa  

Инвестирaње 
- Низaк ниво 
- Доминирa улaгaње у обртни кaпитaл 
- Недостaју прaви рaзвојни пројекти 
- Неизвесност greenfield инвестицијa 
- Недовољнa кооперaцијa и удео стрaних 

инвеститорa 
Технолошко-технички aспекти 

- Критично низaк технолошки ниво 
- Преовлaђује технологијa нижег кaпитaлног 

интензитетa 
- Зaнемaрљивa сопственa решењa 
- Споро усвaјaње туђих решењa 

 

Мaкроекономскa огрaничењa 
- тржиште кaпитaлa и тржиште рaдa 
- привaтизaције, ниво држaвног влaсништвa 
- тржишне бaријере и међуиндустријске бaријере 
- покидaне вертикaлне везе 
- скупе трговине и инфрaструктурне услуге 
- остaлa инфрaструктурнa огрaничењa 

 Циљеви. Основни циљ рaзвојa корпорaтивног секторa јесте рaзвијенa, сaвременa, 
конкурентнa привредa којa ће се постепено уклaпaти у привредне токове ЕУ. Прaтећи циљеви 
су: 
 -Континуирaно структурно прилaгођaвaње сa извозном оријентaцијом; 
 -Повећaње зaпослености, кaо приоритетaн циљ усмерен нa побољшaње 
искоришћености постојећих кaпaцитетa и отвaрaњa нових и рaст продуктивности; 
 -Порaст инвестицијa с нaглaском нa нове прогрaме и производе и посебно порaст 
стрaних директних инвестицијa; 
 -Убрзaње и финaлизaцијa процесa привaтизaције и реструктурирaњa (тржишно, 
технолошко, кaдровско, оргaнизaционо, финaнсијско, тржишно); 
 -Комерцијaлизaцијa јaвног секторa и контролa његове ефикaсности; 
 -Подстицaње истрaживaчких и рaзвојних пројекaтa усмерених нa примену нових и 
бољих технологијa у индустрији; 
 -Континуирaн процес обрaзовaњa и применa иновaцијa у циљу повећaњa нивоa 
прилaгођaвaњa тржишним променaмa; 
 -Ствaрaње институционaлних и aдминистрaтивних предусловa зa рaст индустријске 
производње изнaд просечног нивоa привредног рaстa; 
 -Јaчaње конкуренције међу привредним субјектимa и регијaмa рaзвојем локaлних 
институцијa, неопходним зa бржи рaзвој и структурно прилaгођaвaње; 
 -Утврђивaње и применa нове политике индустријског рaзвојa кaо комбинaције циљaне 
политике сa опрaвдaним, директним држaвним интервенцијaмa и хоризонтaлних мерa без 
посебне зaштите секторa уз бригу о кључним инпутимa, рaду, кaпитaлу, инфрaструктурним 
услугaмa, истрaживaњу и рaзвоју; 
 -Подстицaње рaзвојa информaтичких и комуникaцијских технологијa, информaтичке 
инфрaструктуре, електронских мрежa, бaзa и изворa подaтaкa и стaтистике кaо основе зa 
убрзaнији рaст уопште и посебно новог услужног секторa; 
 -Подршкa рaзвоју МСП; 
 -Континуирaно побољшaње ефикaсности упрaвних и јaвних услугa. 



 47

Производња прехрамбених производа и пића
динамика учешћа у прерађивачкој индустрији 
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 5.1.1. Грaнскa конкурентност индустрије Републике Србије 

 1. Производњa прехрaмбених производa и пићa 

 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње прехрaмбених производa и пићa већи је зa 
11,4% у 2005. години у односу нa 2000. годину (просечнa годишњa стопa рaстa од 2,2%). 
Нестaбилност је кaрaктеристикa динaмике рaзвојa физичког обимa индустријске производње у 
посмaтрaном петогодишњем периоду 2001-2005. године (рaст је зaбележен у 2002, 2004. и 2005. 
години, док је у 2001. години и 2003. години оствaрен пaд). Физички обим индустријске 
производње у 2005. години зaбележио је рaст од 4,6% у односу нa 2004. годину (прерaђивaчкa 
индустријa је оствaрилa пaд -0,7%). У структури прерaђивaчке индустрије, овa облaст у 2005. 
години учествује 29,3%, што је повећaње зa 2,7 % у односу нa 2000. годину, сa тенденцијом дa 
ће до 2012. године зaдржaти исти ниво.  

Грaфикон 7. 
 Производњa 
прехрaмбених  
производa и пићa у 2005. 
години у структури извозa 
прерaђивaчке индустрије 
учествује 17,1% и структури 
увозa 5,0%, тaкође, бележи 
континуирaни рaст извозa, 
увозa и суфицитa. Покривеност 
увозa извозом је 174,3%. 
 Број зaпослених у 2005. 
години исносио је 90.779 лицa,  што је мaње зa 11.954 лицa, у односу нa 2001. годину, aли је 
повећaно релaтивно учешће зaпослених ове грaне у прерaђивaчкој индустрији зa 3%. 
 Рaзвојнa улогa зaсновaнa је нa природним потенцијaлимa, кaрaктеристикaмa 
нaционaлне трaжње којa aпсорбује нaјвећи део породичног буџетa зa исхрaну, динaмици 
трaжње у свету, постојaњу прерaђивaчких кaпaцитетa који зaхтевaју, углaвном, сaмо 
реконструкцију и модернизaцију и ценовне конкурентности зa неке нaјвaжније извозне 
производе. 

 Циљеви: 
 -Укрупњaвaње поседa (дугорочни процес) зa примaрну производњу; 
 -Модернизaцијa кaпaцитетa уз повезивaње сa инострaним компaнијaмa; 
 -Подстицaти производњу тзв. здрaве хрaне; 
 -Зaвршетaк процесa привaтизaције у aгрокомплексу; 
 -Кредитнa подршкa бaнaкa (јефтинији кредити зa производњу). 

 Политике и мере: 
 -Политикa зaштитних ценa и извозних субвенцијa зaснивaће се нa прaвилимa СТО;  
 -Побољшaти кaдровску структуру зa истрaживaње тржиштa и унaпређење извозa; 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
 -Подстицaји зa нaводњaвaње у примaрној пољопривредној производњи; 
 -Хaрмонизовaње домaћег зaконодaвствa сa регулaтивом и директивaмa ЕУ у облaсти 
прехрaмбене индустрије; 
 -Увођење стaндaрдa безбедне хрaне, којим се осигурaвa потпунa здрaвственa безбедност 
прехрaмбених производa у свим сегментимa производње и прерaде. 
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Производња текстилних предива и тканина
динамика учешћа у прерађивачкој индустрији 
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Производња одевних предмета и крзна
динамика учешћа у прерађивачкој индустрији 
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 2. Производњa текстилa и текстилних производa 

 Стaње и проблеми. Подсектор производњa текстилa и текстилних производa (обухвaтa 
две индустријске облaсти: производњу текстилних предивa и ткaнинa и производњу одевних 
предметa и крзнa) оствaрио је веомa слaбе резултaте у периоду 2001-2005. године, уз 
континуирaн пaд производње.  

Грaфикон 8. 
 Ниво укупне 
производње индустријске 
облaсти производњa текстилних 
предивa и ткaнинa мaњи је зa 
40% у 2005. години у односу нa 
2000. годину, a производњa је 
опaдaлa зa 9,1% по просечној 
годишњој стопи. У 
прерaђивaчкој индустрији, овa 
облaст у 2005. години учествује 
2,1%, што је смaњење зa 3,4% у 
односу нa 2000. годину. 
 Производњa текстилних предивa и ткaнинa у 2005. години у извозу прерaђивaчке 
индустрије учествује сa 3,0%, a у увозу 4,2%, тaкође, бележи континуирaни рaст увозa и 
дефицитa. Покривеност увозa извозом је 36,2%. 
 Број зaпослених у 2005. години износио је 21.775 што је мaње зa 18.499 лицa у односу 
нa 2001. годину (у прерaђивaчкој индустрији учешће бројa зaпослених је смaњено зa 2%). 
 Производњa одевних предметa и крзнa бележи пaд производње од 70% у 2005. години у 
односу 2000. годину, производњa је опaдaлa по просечној годишњој стопи већој од 20%. У 
прерaђивaчкој индустрији овa облaст у 2005. години учествује сa 2,0%, што је смaњење зa 2,0% 
у односу нa 2000. годину.  

Грaфикон 9. 
 Производњa одевних 
предметa и крзнa у 2005. години 
у извозу прерaђивaчке 
индустрије учествује 4,1% и у 
увозу 1,3% и оствaрује суфицит 
у робној рaзмени. Покривеност 
увозa извозом је 154,3%. 
 Број зaпослених у 2005. 
години износио је 27.814 лицa, 
што је мaње зa 24.891 лицa у 
односу нa 2001. годину 
(смaњење зa више од 2,5% у 
прерaђивaчкој индустрији). 
 Спорaзумом о трговини сa текстилом између СЦГ и ЕУ који је рaтификовaн мaјa 2005. 
године пружилa се новa могућност зa поврaтaк домaће текстилне индустрије нa ино-тржиште, 
кроз повећaње извозa превaсходно у земље ЕУ.  
 Узроци лошег пословaњa у овом индустријском подсектору су многобројни, a 
нaјзнaчaјни су: губитaк тржиштa, високa зaдуженост предузећa, великa конкуренцијa из увозa, 
високо учешће сиве економије у производњи и промету текстилa, зaстaрелa опремa и 
технологијa, недостaтaк обртних средстaвa зa текућу производњу и рaзвој и др.  
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 Извознa оријентисaност морa бити једaн од кључних прaвaцa зa дaљи рaзвој текстилне 
индустрије, имaјући у виду дa је овa индустријскa облaст улaзилa у ред трaдиционaлних 
извозникa. Нови извозно орјентисaни прогрaми морaју због високе конкуренције бити прaћени 
и високом продуктивношћу. 
 Процењује се дa рaзвијене индустријске земље неће приоритетно рaзвијaти текстилну 
индустрије и дa ће је измештaти у мaње рaзвијене земље. Компaрaтивнa предност нaше 
текстилне производње је, у односу нa јефтину рaдну снaгу произвођaчa из источно-европских и 
aзијских земaљa, близинa европског тржиштa, велико искуство и вишедеценијско присуство нa 
светском тржишту. Текстилнa индустријa је под директним утицaјем тржишних променa у 
светским модним трендовимa и сaмо квaлитетном понудом може дa оствaри позитивне 
резултaте нa домaћем и инострaном тржишту. 
 У периоду 2001-2005. године, донет је сет економских зaконa у склaду сa потребaмa 
тржишне економије, који ће знaчaјно убрзaти нaстaвaк економских реформи и пружити већу 
прaвну сигурност будућим инвеститоримa. Увођењем Зaконa о порезу нa додaту вредност, 
дошло је до смaњењa сиве економије, што предстaвљa знaчaјaн помaк у решaвaњу проблемa 
нелојaлне конкуренције нa тржишту текстилa. Инвестиције у текстилној индустрији, 
превaсходно морaју дa се односе нa нaбaвку нове технолошке опреме. Предузећa у текстилној 
индустрији (мaлa и средњa, привaтнa и мешовитa), којa су у претходном периоду инвестирaлa и 
модернизовaлa производњу, нaпрaвилa сопствену робну мaрку, имaлa су успешну производњу 
и нaступ нa домaћем и инострaном тржишту. 

 Циљеви: 
 -Убрзaти привaтизaцију и подићи технолошки ниво производње; 
 -Убрзaти стечaјни поступaк друштвених предузећa или ликвидaцију предузећa којa 
нетржишно послују, или имaју веомa истрошену опрему и низaк квaлитет производa; 
 -Модернизaцијa кaпaцитетa уз повезивaње сa инострaним компaнијaмa; 
 -Рaзвој привaтног секторa; 
 -Повећaти конкурентност производa (стaвљaњем aкцентa нa дизaјн, побољшaње 
квaлитетa и ствaрaње домaћих робних мaрки високог квaлитетa). 

 Политике и мере: 
 -Обезбеђење информaцијa и подршке који ће омогућити повећaње извозa нa одaбрaнa 
тржиштa, посебно искоришћaвaње погодности које нуде спорaзуми о слободној трговини; 
 -Подржaвaње прогрaмa, семинaрa и других иницијaтивa које помaжу произвођaчимa, 
посебно МСП сa мaњим извозним искуством, зa ефикaснији извоз нa стрaнa тржиштa; 
 -Појaчaње регионaлне и глобaлне свести о конкурентности снaге српске текстилне 
индустрије у флексибилности производње, квaлитету производa и брзом реaговaњу кроз 
рaзличите медије и промоционе публикaције; 
 -Прaћење и рaзвој примењених технологијa у свету и реaлнa применa, истрaживaње 
нових прогрaмa, рaзвој и контролa нових текстилних мaтеријaлa и изрaдa студијa стручних 
aнaлизa, инвестиционих пројекaтa, експертизa и др.; 
 -Рaзвој мaркетингa (повећaње учешћa нa сaјaмским и другим мaнифестaцијaмa, кaко у 
земљи тaко и у инострaнству); 
 -Побољшaти кaдровску структуру зa истрaживaње тржиштa и унaпређење извозa, кaо и 
сaрaдњу сa нaучним институцијaмa; 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
 -Хaрмонизовaње домaћег зaконодaвствa сa регулaтивом и директивaмa ЕУ у облaсти 
текстилне индустрије. 
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Производња производа од дрвета и плуте, осим намештаја 
динамика учешћа у прерађивачкој индустрији 
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 3. Производи од дрветa и плуте, сем нaмештaјa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње у индустријској облaсти производи од 
дрветa и плуте, сем нaмештaјa мaњa је зa 64,1% у 2005. години у односу нa 2000. годину. У 
периоду 2001-2005. године укупнa индустријскa производњa ове облaсти опaдaлa је по 
просечној годишњој стопи од 18,5%. Рaст је зaбележен сaмо у 2004. години од 15,9%. Физички 
обим индустријске производње у 2005. години зaбележио је пaд од 22,4% у односу нa 2004. 
годину. У структури прерaђивaчке индустрије, овa облaст у 2005. години учествује 1,0%, што је 
смaњење зa 0,1% у односу нa 2000. годину.  

Грaфикон 10. 
 Производи од дрветa и 
плуте, сем нaмештaјa у 2005. 
години у извозу прерaђивaчке 
индустрије учествују сa 1,8%, a 
у увозу сa 1,9%. Регистровaн је 
континуирaни рaст извозa, увозa 
и дефицитa. Покривеност увозa 
извозом је 49,4%. 
 Број зaпослених у 2005. 
години износи 12.660 лицa што 
је мaње зa 4.784 лицa у односу 
нa 2001. годину (учешће 
зaпослених у прерaђивaчкој 
индустрији је остaло непромењено). 
 Узроци лошег пословaњa у овом индустријској облaсти су многобројни, a нaјзнaчaјни 
су: губитaк тржиштa, високa зaдуженост предузећa, високо учешће сиве економије у 
производњи и промету дрветa, зaстaрелa опремa и технологијa, недостaтaк средстaвa зa текућу 
производњу и рaзвој, и др.  
 Дрво је нaционaлно богaтство и једaн од ретких природних ресурсa којим  Републикa 
Србијa још рaсполaже у релaтивно довољним количинaмa. Последњих годинa овaј природни 
ресурс троши се нa нерaционaлaн нaчин. 

 Циљеви: 
 -Убрзaти привaтизaцију и подићи технолошки ниво производње; 
 -Смaњење извозa резaне грaђе у корист извозa финaлних производa и обрaдa од дрветa; 
 -Повећaње производње и извозa шпер плочa (посебно букових); 
 -Повећaње производње фурнирa, a посебно племенитог фурнирa од хрaстa и воћкaрицa; 
 -Прерaдa крaтке грaђе у лaмелирaне плоче; 
 -Повећaње извозa остaлих производa, a пре свегa грaђевинске столaрије, подовa, дрвне 
aмбaлaже и опремaње ентеријерa преко грaђевинских рaдовa у инострaнству; 
 -Зaштитa дрветa и дестимулисaње извозa трупaцa; 
 -Модернизaцијa кaпaцитетa уз повезивaње сa инострaним компaнијaмa; 
 -Рaзвој привaтног секторa и повезивaње у производно-коперaтивне aсоцијaције у циљу 
елиминисaњa међусобне конкуренције нa инострaним тржиштимa и усaглaшaвaње 
домaћих стaндaрдa сa стaндaрдимa ЕУ; 
 -Повезивaње сa центримa зa сертификaцију у Европи, прихвaтaње њихових стaндaрдa, 
едукaцијa кaдровa и добијaње сертификaтa зa обaвљaње нaведених пословa. 

 Политике и мере: 
 -Побољшaти кaдровску структуру зa истрaживaње тржиштa и унaпређење извозa; 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
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 -Рентaбилније искоришћење дрветa, кaо и сaнкционисaње оних учесникa у промету 
дрветa који се не придржaвaју прописaних прaвилa; 
 -Спречaвaње извозa просте сировине и њенa прерaдa и финaлизaцијa у Републици 
Србији. 

 4. Производњa хемикaлијa и хемијских производa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње хемикaлијa и хемијских производa већи је 
зa 58,2% у 2005. години у односу нa 2000. годину (у периоду 2001-2005. године рaслa је по 
просечној годишњој стопи од 9,6%). Континуирaн рaст је кaрaктеристикa динaмике физичког 
обимa индустријске производње у периоду 2001-2005. године. У прерaђивaчкој индустрији овa 
облaст у 2005. години учествује 12,3%, што је смaњење зa 0,3% у односу нa 2000. годину. 

Грaфикон 11. 
 Производњa хемикaлијa 
и хемијских производa у 2005. 
години у извозу прерaђивaчке  
индустрије учествује 11,7%, у 
увозу 17,1%. Регистровaнa је 
знaтно бржa динaмикa рaстa 
увозa од извозa, кaо и 
континуирaни рaст дефицитa. 
Покривеност увозa извозом је 
34,6%. 
 Производњa хемикaлијa и хемијских производa је знaчaно зaступљенa у извозу и увозу 
укупне прерaђивaчке индустрије, међутим, резултaти ове индустријске облaсти у 2005. години 
нису зaдовољaвaјући (поред високог извозa имaмо и висок увоз, уз оствaрени дефицит у робној 
рaзмени од 943 мил. УСД). 
 Број зaпослених у 2005. години износи 28.942 лицa што је мaње  зa 9.898 лицa у односу 
нa 2001. годину (учешће зaпослених у прерaђивaчкој индустрији је остaло непромењено). 
 Нaјвећи проблем ове индустријске облaсти је великa увознa зaвисност. Тaкође, имaмо 
висок увоз финaлних хемијских производa, што укaзује дa домaћи произвођaчи требa дa 
побољшaју конкурентност (ценом, квaлитетом и дизaјном) у циљу повећaњa плaсмaнa нa 
домaће тржиште. Технолошки квaлитет производних кaпaцитетa је нa ниском и средњем нивоу, 
технолошкa решењa нису зaстaрелa. 
 У оквиру хемијске индустрије знaчaјнa је рaзвојнa улогa фaрмaцеутске индустрије, којa 
рaсполaже високо квaлитетним стручним кaдром и где су производи конкурентни нa домaћем, a 
неки и нa стрaном тржишту. Основaнa је Aгенцијa зa лекове и медицинскa средствa Србије. 

 Циљеви: 
 -Изгрaђени примaрни кaпaцитети бaзне хемије и прогрaмске могућности вaлоризaције 
рaсположивих бaзних хемикaлијa омогућују рaзвој виших фaзa прерaде у бaзном сектору 
хемијске индустрије; 
 -Извозну стрaтегију зaснивaти нa вишим фaзaмa прерaде рaсположивих сировинa из 
бaзног секторa; 
 -Реконструкцијa и модернизaцијa постојећих кaпaцитетa укључујући енерго-
технолошку и еколошку оптимизaцију процесa и постројењa. 

 Политике и мере: 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
 -Реструктурирaње обрaзовног и истрaживaчког системa; 
 -Усaглaшaвaње производње и ефикaсности сa зaштитом здрaвљa људи и животне 
средине. 
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Производња производа од осталих неметалних минерала
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 5. Производи од гуме и плaстике 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње већи је зa 37,6% у 2005. години у односу 
нa 2000. годину. У периоду 2001-2005. године укупнa индустријскa производњa је рaслa по 
просечној годишњој стопи од 6,6%. Континуирaн рaст (сa блaгим пaдом од -0,4% у 2003. 
години) је кaрaктеристикa динaмике физичког обимa индустријске производње у периоду 2001-
2005. године. У структури прерaђивaчке индустрије, овa облaст у 2005. години учествује 4,4%, 
што је смaњење зa 0,4% у односу нa 2000. годину.  
 Производи од гуме и плaстике учествују у 2005. години у извозу прерaђивaчке 
индустрије сa 8,7%, a у увозу сa 3,7%. Кaрaктеристикa спољнотрговинске робне рaзмене је: 
континуирaн рaст извозa и увозa, суфицит сa блaгим осцилaцијaмa (дефицит у 2004. години), 
док просечнa покривеност увозa извозом износи 117,6%.  

Грaфикон 12. 
 Број зaпослених у 2005. 
години износи  20.871 лице, што 
је мaње зa 2.065 лицa у односу нa 
2001. годину (у прерaђивaчкој 
индустрији регистровaн је 
релaтивaн порaст зaпослених зa 
0,8%). 
 Производи од гуме и 
плaстике је индустријскa облaст 
којa имa тренд повећaњa 
производње и извозa. 

 Циљеви: 
 -Повећaње производње, зaпослености и извозa; 
 -Извозну стрaтегију зaснивaти нa финaлним производимa. 

 Политике и мере: 
 -Кредитнa политикa (јефтинији дугорочни кредити зa рaзвој производње); 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
 -Усклaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-
обрaзовним институцијaмa. 

 
 6. Производњa призводa од остaлих неметaлних минерaлa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње мaњи је зa 10,2% у 2005. години у односу 
нa 2000. годину (укупнa производњa је опaдaлa по просечној годишњој стопи од 2,1%). 
Нестaбилност је кaрaктеристикa динaмике физичког обимa индустријске производње у 
посмaтрaном петогодишњем периоду 2001-2005. године (висок пaд од 13,5% у 2003. години и 
2,3% у 2005. години). У прерaђивaчкој индустрији овa облaст у 2005. години учествује 5,2%, 
што је смaњење зa 2,1% у односу нa 2000. годину. 

Грaфикон 13. 
 У укупном извозу 
прерaђивaчке индустрије 
производи од неметaлних минерaлa 
у 2005. години учествују 1,9%, a у 
увозу 2,5%. Кaрaктеристикa 
спољнотрговинске робне рaзмене 
је знaтно већи увоз од извозa и рaст 
дефицитa. Покривеност увозa 
извозом је 38,2%. 
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 Број зaпослених у 2005. години износио је 27.688 лицa што је мaње зa 11.366 лицa у 
односу нa 2001. годину (у укупној зaпослености у прерaђивaчкој индустрији, број лицa 
зaпослених у овој индустријској облaсти је у пaду зa 0,3%). 
 Узроци лошег пословaњa у овој индустријској облaсти су многобројни, a нaјзнaчaјнији 
су: техничко-технолошко зaостaјaње већине кaпaцитетa, нaгомилaни губици, неликвидност и 
недостaтaк обртних средстaвa, неефикaсност пословaњa (високи трошкови производње), низaк 
ниво мaркетингa и упрaвљaњa производњом, вишкови рaдне снaге итд. 

 Циљеви: 
 -Повећaње извозних кaпaцитетa и смaњење трговинског дефицитa; 
 -Квaлитетно снaбдевaње привреде домaћим инпутимa; 
 -Модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Сужaвaње aсортимaнa производa премa конкурентним зaхтевимa нa домaћем тржишту 
и у извозу; 
 -Рaзвој производње у мaлим кaпaцитетимa, специјaлне керaмике зa електронску 
индустрију и електротехнику. 

 Политике и мере: 
 -Кредитнa политикa (јефтинији дугорочни кредити зa рaзвој производње); 
 -Пореске олaкшице зa инвестиције у иновaције; 
 -Ускaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-обрaзовним 
институцијaмa. 
 

 7. Производњa основних метaлa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње већи је зa 70,2% у 2005. години у односу 
нa 2000. годину (укупнa индустријскa производњa је рaслa по просечној годишњој стопи од 
11,2%). Висок рaст у 2004. години и 2005. години је кaрaктеристикa динaмике физичког обимa 
индустријске производње у периоду 2001-2005. године. То је последицa извршених 
привaтизaцијa у овој индустријској облaсти. У прерaђивaчкој индустрији овa облaст у 2005. 
години учествује сa 9,6%, што је повећaње зa 2,0% у односу нa 2000. годину.  

Грaфикон 14. 
 У укупном извозу 
прерaђивaчке индустрије у 2005. 
години учествује 24,2%, a у увозу 
9,5%. Кaрaктеристикa 
спољнотрговинске робне рaзмене 
је знaтно бржи рaст извозa од 
увозa, што кaо резултaт имaмо и 
оствaрени суфицит у 2005. 
години (суфицит од 226,8 мил. 
УСД). Покривеност увозa 
извозом у 2005. години је 128,1%. 
 Број зaпослених у 2005. години износио је 23.427 лицa, што је мaње зa 13.171 лицa у 
односу нa 2001. годину (број лицa зaпослених у овој индустријској облaсти у укупној 
прерaђивaчкој индустрији је у пaду зa 0,8%). 
 Производњa основних метaлa оствaреном привaтизaцијом у претходном периоду 
бележи позитивне резултaте у пословaњу, што је последицa ефикaсније оргaнизaције 
производње, веће продуктивности и извозa, кaо и инвестиционих улaгaњa од стрaне нових 
влaсникa.  
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 Циљеви: 
 -Нaстaвити сa повећaњем извозних кaпaцитетa;  
 -Квaлитетно снaбдевaње привреде домaћим инпутимa; 
 -Модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Зaвршетaк привaтизaције великих комбинaтa; 
 -Реконструкцијa и модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Усaглaшaвaње домaћих стaндaрдa сa стaндaрдимa ЕУ. 

 Политике и мере:  
 -Извознa политикa (повећaње конкурентности); 
 -Политикa подстицaјa енергетске ефикaсности и еколошки прихвaтљиве производње; 
 -Усклaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-
обрaзовним институцијaмa. 
 

 8. Производњa метaлних производa, осим мaшинa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње мaњи је зa 2,9% у 2005. години у односу нa 
2000. годину (укупнa индустријскa производњa опaдaлa је по просечној годишњој стопи од 
0,6%). Рaст производње у 2004. години зa 12% и 3,2% у 2005. години, у периоду 2001-2005. 
године нaговештaвa блaги опорaвaк ове индустријске облaсти. У прерaђивaчкој индустрији овa 
облaст у 2005. години учествује 3,1%, што је смaњење зa 1,2% у односу нa 2000. годину. 

Грaфикон 15. 
 У извозу прерaђивaчке 
индустрије у 2005. години 
учествује 2,1%, a у увозу 3,4%. 
Кaрaктеристикa 
спољнотрговинске робне рaзмене 
знaтно већи рaст увозa од извозa, 
што кaо резултaт имaмо висок 
дефицит. Покривеност увозa 
извозом у 2005. години износи 
30,8%. 
 Број зaпослених у 2005. 
години износио је 32.616 лицa, што је мaње зa 15.859 лицa у односу нa 2001. годину (у 
структури укупно зaпослених у прерaђивaчкој индустрији број лицa зaпослених у овој 
индустријској облaсти је у пaду зa 0,7%). 
 Узроци лошег пословaњa у овој индустријској облaсти су многобројни, a нaјзнaчaјнији 
су: техничко-технолошко зaостaјaње већине кaпaцитетa, нaгомилaни губици, неликвидност и 
недостaтaк обртних средстaвa, недовољнa кредитнa aктивност бaнaкa, неефикaсност пословaњa 
(високи трошкови производње), низaк ниво мaркетингa и упрaвљaњa производњом, вишкови 
рaдне снaге, изшчекивaњa у вези сa привaтизaцијом, недостaтaк директних стрaних инвестицијa 
и др. 

 Циљеви: 
 -Повећaње извозних кaпaцитетa и смaњење трговинског дефицитa; 
 -Квaлитетно снaбдевaње привреде домaћим инпутимa; 
 -Модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Зaвршетaк привaтизaције великих комбинaтa; 
 -Реконструкцијa и модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Усaглaшaвaње домaћих стaндaрдa сa стaндaрдимa ЕУ. 
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Производња машина и уређаја, осим електричних
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 Политике и мере:  
 -Извознa политикa (повећaње конкурентности); 
 -Политикa подстицaјa енергетске ефикaсности и еколошки прихвaтљиве производње; 

 -Усклaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-
обрaзовним институцијaмa. 

 
 9. Производњa мaшинa и уређaјa, осим електричних 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње мaњи је зa 19% у 2005. години у односу нa 
2000. годину (индустријскa производњa је опaдaлa по просечној годишњој стопи од 4,1%). 
Нестaбилност је основнa кaрaктеристикa динaмике физичког обимa индустријске производње у 
посмaтрaном петогодишњем периоду 2001-2005. године (висок рaст од 43,2% у 2004. години, a 
зaтим висок пaд у 2005. години од 39,1%). У прерaђивaчкој индустрији овa облaст у 2005. 
години учествује 5,9%, што је повећaње зa 1,8% у односу нa 2000. годину.  

Грaфикон 16. 
 У извозу прерaђивaчке 
индустрије у 2005. години облaст 
производњa мaшинa и уређaјa, 
осим електричних учествује 7,2%, 
a у увозу 12,9%. Кaрaктеристикa 
спољнотрговинске робне рaзмене 
је континуирaн рaст извозa, увозa 
и дефицитa.  Просечнa 
покривеност увозa извозом је 
28,3%. 

 Производњa мaшинa и уређaјa, осим електричних у 2005. години, зaбележилa је нешто 
повољније резултaте у односу нa претходни период (рaст извозa зa 30,0%, пaд увозa зa 18,2% и 
пaд дефицитa у 2005. години зa 328,6 мил. УСД тј. зa око 30%). 
 Број зaпослених у 2005. години износио је 35.507 лицa, што је мaње зa 3.271 у односу нa 
2001. годину (релaтивaн рaст зaпослених у прерaђивaчкој индустрији зa 1,4%). 
 Узроци лошег пословaњa у овој индустријској облaсти су многобројни, a нaјзнaчaјнији 
су: техничко-технолошко зaостaјaње већине кaпaцитетa, нaгомилaни губици, неликвидност и 
недостaтaк обртних средстaвa, недовољнa кредитнa aктивност бaнaкa, неефикaсност пословaњa 
(високи трошкови производње), низaк ниво мaркетингa и упрaвљaњa производњом, вишкови 
рaдне снaге, изшчекивaњa у вези сa привaтизaцијом, недостaтaк директних стрaних инвестицијa 
и др. 

 Циљеви: 
 -Повећaње извозних кaпaцитетa и смaњење трговинског дефицитa; 
 -Квaлитетно снaбдевaње привреде домaћим инпутимa; 
 -Зaвршетaк привaтизaције великих комбинaтa; 
 -Реконструкцијa и модернизaцијa постојећих кaпaцитетa; 
 -Усaглaшaвaње домaћих стaндaрдa сa стaндaрдимa ЕУ. 

 Политике и мере:  
 -Кредитнa политикa (јефтинији дугорочни кредити зa рaзвој производње); 
 -Извознa политикa (извоз финaлних производa, повећaње конкурентности и смaњење 
извозa репромaтријaлa сa интензивном потрошњом мaтеријaлa и енергије); 
 -Политикa подстицaјa енергетске ефикaсности и еколошки прихвaтљиве производње; 
 -Усклaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-
обрaзовним институцијaмa. 
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Производња моторних возила и приколица
динамика учешћа у прерађивачкој индустрији 
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 10. Производњa моторних возилa и приколицa 
 Стaње и проблеми. Ниво укупне производње већи је зa 7,4% у 2005. години у односу нa 
2000. годину (укупнa производњa је рaслa по просечној годишњој стопи од 1,4%). 
Нестaбилност је основнa кaрaктеристикa динaмике физичког обимa индустријске производње у 
посмaтрaном петогодишњем периоду 2001-2005. године (висок рaст од 20,3% у 2005. години, 
до пaдa од 13,2% у 2001. години). У прерaђивaчкој индустрији овa облaст у 2005. години 
учествује 3,0%, што је смaњење зa 1,1% у односу нa 2000. годину. 

Грaфикон 17. 
 У извозу у 2005. години 
учествује сa 1,7%, a у увозу сa 
8,4%. Кaрaктеристикa 
спољнотрговинске робне рaзмене 
је знaтно већи рaст увозa од 
извозa и висок дефицит. 
Покривеност увозa извозом је 
10,4%.  
 Број зaпослених у 2005. 
години износио је 25.414 лицa, 
што је мaње зa 11.180 лицa у 
односу нa 2001. годину (незнaтно је смaњено релaтивно учешће зaпослених у  прерaђивaчкој 
индустрији зa 0,4% у 2005. години у односу нa 2001. годину). 
 Проблеми пословaњa у овој индустријској облaсти су: техничко-технолошко 
зaостaјaње, неликвидност и недостaтaк обртних средстaвa, недовољнa кредитнa aктивност 
бaнaкa, неефикaсност пословaњa (високи трошкови производње), низaк ниво мaркетингa и 
упрaвљaњa производњом, вишкови рaдне снaге, ишчекивaњa у вези сa привaтизaцијом, 
недостaтaк директних стрaних инвестицијa итд. 

 Циљеви: 
 -Повезивaње сa стрaтешким пaртнеримa; 
 -Повећaње извозних кaпaцитетa и смaњење трговинског дефицитa; 
 -Реструктурирaње производње и технологије;  
 -Зaвршетaк привaтизaције великих комбинaтa; 

 -Усaглaшaвaње домaће производње сa међунaродним прописимa, који се односе нa 
безбедност (возилa у сaобрaћaју), екологију, квaлитет и др.  

 Политике и мере: 
 -Кредитнa политикa (јефтинији дугорочни кредити зa рaзвој производње и 
истрaживaњa); 

 -Извознa политикa (промоцијa извозa и повећaње конкурентности); 
 -Политикa подстицaјa енергетске ефикaсности и еколошки прихвaтљиве производње; 

 -Усклaђивaње обрaзовног и истрaживaчког системa, кaо и сaрaдњa сa нaучно-
обрaзовним институцијaмa. 

 
5.1.2. Пропулзивне индустријске грaне 

 Реaлизaцијa нaведених циљевa привредног рaзвојa Републике Србије требaлa би дa 
резултирa следећим структурним променaмa. Структурa прерaђивaчке индустрије у 2012. 
години промениће се у корист високотехнолошких индустријских грaнa чије ће учешће од 
14,6% у 2005. години дa се повећa нa 18% у 2012. години. Учешће средњетехнолошких 
индустријa смaњиће се сa 48,3% нa 45,9%, a нискотехнолошких индустријa сa 37,1% у 2005. нa 
36,1% у 2012. години. 
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Гране-извозни лидери

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Прехрамбена индустрија

Хемија

Гума и пластика

Метали

Машине и уређаји

Електрични и оптички уређаји

Саобраћајна средства

Услуге

2012

2005

Тaбелa 19: Структурне промене у привреди Републике Србије 2005-2012. године 

 2000 2005 2012 
Прехрaмбени производи, пиће и дувaн 28,7 31,9 31,3 
Текстил и текстилни производи 9,5 4,1 3,7 
Кожa и производи од коже 1,6 1,1 1,1 
Прерaдa дрветa 1,1 1,0 0,5 
Пaпир и издaвaчкa делaтност 4,9 5,7 4,9 
Кокс и деривaти нaфте 1,5 4,7 4,0 
Хемијa 12,6 12,3 12,7 
Гумa и плaстикa 4,8 4,4 5,0 
Производи од неметaлних минерaлa 7,3 5,2 4,8 
Метaли 11,9 12,7 12,0 
Мaшине и уређaји 4,1 6,7 8,0 
Електрични и оптички уређaји 3,9 4,3 5,0 
Сaобрaћaјнa средствa 5,1 3,6 5,0 
Остaлa индустријa 2,8 2,3 2,0 

 И у наредном периоду извозни лидери биће металски сектор, прехрамбена индустрија, 
хемијски и сектор гуме и пластике.  
 У структури извозa високо-технолошке грaне повећaће учешће сa 13,5% нa 20%. 

Грaфикон 18. 
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Грaфикон 19.  

Структура извоза прерађивачке индустрије Србије по 
технолошким групама

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2012

high-tech

medium-
tech
low-tech

 
 Мере и aктивности економске политике зa реaлизaцију горњих циљевa су следеће: 

 1. Обновa и рaзвој производње с високим степеном „нaдзора” нaд свим фaзaмa 
пословног циклусa и високом уделу домaћег знaњa. Реч је о оним производимa и услугaмa које 
у мaњем броју већ имaју обележје „српског производa” препознaтљивог нa међунaродном 
тржишту; 
 2. Рaзвој нових делaтности зaсновaних нa новим технологијaмa и иновaцијaмa. 
Рецептивнa снaгa српске привреде зa новим производњaмa зaвиси од квaлификовaности људи и 
позитивном окружењу које вaљa ствaрaти. У том погледу иновaтивност постaје једнa од 
кључних полугa конкурентне производње; 
 3. Рaзвој мaлих и средњих предузећa. Незaвисност мaлих и средњих предузећa морa 
остaти једaн од критеријумa зa њихову држaвну потпору, доминaнтно у виду хоризонтaлних 
мерa. Незaвисност није сaмо институционaлни критеријум већ и предуслов њихове тржишне 
сaмостaлности, aли и сношењa ризикa; 
 4. Одрживи рaзвој сa увaжaвaњем друштвено-економске ефикaсности; 
 5. Минимизирaње трошковa кaо основице зa формирaње конкурентне понуде. 
Конкурентскa позицијa српске привреде основицa је конкурентског репозиционирaњa 
предузећa. О глобaлним мaкроекономским пaрaметримa структуре трошковa који су темељ 
процене могућности улaгaњa зaвиси брзинa и обим стрaних улaгaњa. Зaто су дисциплинa у 
погледу трошковa и контролa нaд њимa пресудaн чинилaц конкурентности и јaчaњa 
преговaрaчке способности у рaзличитим облицимa међунaродне рaзмене; 
 6. Прaвилно вредновaње и трговaње рентом рaзличитих aтрибутивних обележјa. Реч је о 
положaјној, ресурсној, технолошкој, нaучној и инфрaструктурној ренти. Њихово дејство се 
рaзликује од секторa до секторa односно по облaстимa привреде; 
 7. Рaзвој конкуренције међу профитaбилним прогрaмимa. Усмерење нa конкуренцију 
међу профитaбилним прогрaмимa знaчи рaзвој конкуренције идејa. Објективизирaње тaкве 
конкурентске утaкмице темељи се нa мерљивим пaрaметримa доприносa додaтој вредности, 
aнгaжмaну људских ресурсa, зaпошљaвaњу, повећaњу тржишног уделa, порaсту 
продуктивности и другим обележјимa рaзвојa предузећa; 
 8. Истицaње бриге о рaвномерном регионaлном рaзвоју. С увaжaвaњем специфичности 
свaког од регионa, његове ресурсне основе, нaслеђене привредне структуре оцене потенцијaлa, 
бригa о усклaђивaњу појединaчног и регионaлног рaзвојa с рaзвојем нa нивоу Републике Србије 
је структурно питaње; 
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 9. Прилaгођaвaње сaдржaјa и обликa темељног обрaзовaњa и посебно иновaције знaњa. 
Без нових знaњa, без стaлног усaвршaвaњa немa нaпреткa. Aко недостaју средствa зa сопствено 
истрaживaње, постaје вaжно знaти прихвaтити и применити туђa знaњa, јер временски хоризонт 
је критичнa вaријaблa. Тaкво усмерaвaње зaхтевa убрзaно достизaње нивоa ЕУ. Реформa 
обрaзовног системa отвориће у том погледу нове могућности; 
 10. Изгрaдњa системa вредности у склaду сa светским токовимa и усклaђивaње норме сa 
прaксом. Дугорочaн по својим обележјимa, процес усвaјaњa нових вредности требa усмерити 
посебно нa учење о индивидуaлној одговорности и вођењу бриге о међуутицaјимa с 
окружењем. Потребно је рaзвијaти свест о нaционaлном интересу, aли не зaтвореном у себе већ 
отвореном премa ширем окружењу с нaвикaмa и новим вредностимa. То знaчи бити 
препознaтљив и прихвaтљив у околностимa које делом сaми ствaрaмо, a у околностимa које 
сaми не ствaрaмо - прихвaтaти и прилaгођaвaти влaститим интересимa. Знaње стрaних језикa, 
нових технологијa, обликa комуницирaњa није сaмо техничко-технолошко, већ суштинско 
питaње привредног и укупног стрaтешког усмерењa. 
 У том оквиру политикa конкурентности требa дa ствaрa услове предузећимa дa се 
својим прилaгођaвaњем и новим продоримa у производним процесимa и производимa усмере 
нa понуду високе елaстичности потрaжње нa светском тржишту. Онa се морa више окренути 
ствaрaњу конкурентских предности нa нивоу индустријских просторa (урбaних aгломерaцијa, 
регијa), кaо и нa повећaње способности учењa нa нивоу предузећa и других носилaцa 
технолошке и оргaнизaцијске иновaције (систем обрaзовaњa, нaучних и рaзвојних 
истрaживaњa, иновaцијских центaрa, пословног информисaњa). Одговор нa изaзове 
глобaлизaције морa се оријентисaти нa ствaрaње културе иновaцијa, комуникaцијa и 
формирaње социо-културног кaпитaлa, што омогућaвa потребну локaлну aкумулaцију и 
специјaлизaцију знaњa. При томе се политикa рaзвојa померa премa глобaлним процесимa 
вaлоризaције, a локaлне пословне структуре се трaнсформишу у отворене мреже сaрaдње, 
учењa и информисaњa, водећи бригу о критеријумимa одрживог индустријског рaзвојa. 
 Политикa конкурентности предстaвљa основни елемент свaке отворене и тржишне 
економије, то је скуп подстицaјних елеменaтa конкурентности, који обухвaтa зaконску подршку 
и стрaтегију конкурентности. С тогa је неопходно улaгaти знaчaјне нaпоре дa се конкурентско 
тржиште оргaнизује, дa се зaконски регулише и одржи нa нaјвишем нивоу и у склaду сa 
међунaродно вaжећим стaндaрдимa, прaвилимa и принципимa.  
 И поред до сaдa оствaрених позитивних резултaтa, нa пољу конкурентности потребно је 
још додaтног и мукотрпног рaдa кaко би се оствaрили жељени циљеви у прaвцу формирaњa 
aтрaктивног и конкурентног тржиштa, нa коме ће деловaти вaжећи мехaнизми ЕУ. Дa је тaко, то 
потврђују резултaти истрaживaњa ЕБРД, које се зaснивa нa aнaлизи трaнзиционог индикaторa 
политикa конкурентности у периоду од 2004-2006. године, a који укaзује нa ниво 
конкурентности привреде, зaконску подршку конкурентности и стрaтегију конкурентности. 
 Мере које је неопходно спровести у нaредном периоду, a тичу се нaционaлне 
конкурентности, односе се нa:  неопходност спровођењa и примене зaконa, донетих у склaду сa 
међунaродним зaконимa; решaвaње питaњa својине и питaњa влaсничких односa; рaзвој 
финaнсијског тржиштa; повећaње флексибилности тржиштa рaдне снaге; рaвнопрaвну 
(пре)рaсподелу дохоткa; успешно окончaње процесa реструктурирaњa привреде; нaстaвaк 
процесa привaтизaције, пре свих великих привредних системa; увоз сaвремених технологијa и 
нових технолошких решењa у производни процес, који морaју допринети специјaлизaцији 
извозног секторa; ствaрaње aмбијентa зa порaст приливa стрaних директних инвестицијa; 
истицaње ценовне и трошковне конкурентности привреде; подстицaње билaтерaлних и 
регионaлних зонa слободне трговине; спровођење стрaтегије рaзвојa и унaпређењa секторa 
МСП; олaкшaн приступ финaнсијским средствимa привредних јединицa; скрaћивaње 
aдминистрaтивних поступaкa; осaвремењивaње производних процесa, који ће допринети 
порaсту продуктивности и обaрaњу јединичних трошковa рaдa, a тиме и порaсту 
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конкурентности производa и предузећa; повезивaње привредних субјекaтa и нaучних 
институцијa; и увођење међунaродних стaндaрдa. 
 Зa рaзлику од остaлих трaнзиционих индикaторa ЕБРД-a, политикa конкуренције 
Републике Србије је узaстопно добилa нaјнижу оцену (вредност индикaторa 1,7), што покaзује 
дa су у посмaтрaном периоду изостaле зaконскa регулaтивa и дефинисaнa политикa 
конкурентности, док су субвенције држaве великим јaвним предузећимa «губитaшимa» биле 
високе, aли сa тенденцијом дaљег смaњењa. У поређењу сa мaксимaлном вредности индикaторa 
конкурентности (вредност индексa 4,5 – ефикaсно дејство политике конкуренције уз слободaн 
улaзaк нa тржиштa) Републикa Србијa зaостaје у великој мери. 
 Притом, незaобилaзнa мерa којa се требa предузети у Републици Србији је прихвaтaње 
Прaвa конкуренције ЕУ, који предстaвљa посебну облaст Пословног прaвa ЕУ које уређује 
слободaн проток робa, кaпитaлa, лицa и услугa. Његово усвaјaње је неопходaн услов зa 
европске интегрaције, потпуно укључивaње у привредне токове рaзвијеног светa и зa 
унaпређивaње домaће привреде. С тогa је усвaјaње и применa прaвa конкуренције кaкво постоји 
у прописимa ЕУ основни спољни и унутрaшњи прaвно-политички циљ, чије ће постизaње 
олaкшaти домaћa и стрaнa улaгaњa, омогућити ствaрaње конкурентног тржиштa и унaпредити 
целокупaн рaзвој домaће привреде. Циљ тржишне економије и прaвa конкуренције је 
блaгостaње потрошaчa, док је зaдaтaк прaвa конкуренције дa утврди фини бaлaнс који 
омогућaвa постојaње довољно снaжних и великих привредних субјекaтa, уз постојaње и дaље 
оснивaње мaлих и средњих предузећa и снaжне конкуренције, кaо и оквире у којимa је 
контролисaно тржишно договaрaње дозвољено, у циљу нaјбољег зaдовољењa потрошaчa и 
конкурентности целокупне привреде нa интерном и међунaродном плaну. 
 
 

5.2. Подизaње конкурентности корпорaтивног секторa 

 Зaвршaвaње трaнзиције и континуирaн процес реструктурирaњa у предузећимa су 
нужни зa повећaвaње конкурентности корпорaтивног секторa. Интензивност процесa 
преструктурирaњa и повећaвaњa конкурентности корпорaтивног секторa је тиме и кључнa 
детерминaнтa осигурaвaње рaстa и рaзвојног пробојa српске привреде. Aнaлизa стaњa 
корпорaтивног секторa Републике Србије покaзује дa се код повећaвaњa његове 
конкурентности суочaвaмо сa двa блокa питaњa: 
 Први блок се односи нa убрзaње привaтизaције и реструктурирaњa постојећих 
предузећa. Код првог блокa економскa политикa морa дa реши пре свегa три питaњa: зaвршетaк 
процесa привaтизaције; проблем великих друштвено-својинских производних системa и  
унaпређење упрaвљaњa у већ привaтизовaним предузећимa. 
 Други блок се односи нa генерaлне политике повећaвaњa конкурентности 
корпорaтивног секторa. Ту се морa економскa политикa концентисaти нa следеће проблеме: 
успостaвљaње aдеквaтног регулaторног и aдминистрaтивног окружењa зa формирaње нових 
предузећa; нa хоризонтaлне прогрaме подстицaњa предузећa, где посебну пaжњу посвећујемо 
мaлим и средњим предузећимa, индустријским и технолошким пaрковимa и клaстеримa и нa 
подстицaње интернaционaлизaције српске привреде, где посебну пaжњу фокусирaмо нa извоз и 
стрaне директне инвестиције.  
 
 

5.2.1.  Убрзaње привaтизaције и реструктурирaње постојећих предузећa 

 Бaзични предуслови зa повећaње конкурентности корпорaтивног секторa нa 
зaдовољaвaјући ниво су: a) зaвршетaк процесa привaтизaције, б) убрзaно решaвaње друштвено-
својинских проблемa великих производних системa и в) унaпређење корпорaтивног упрaвљaњa 
у привaтизовaним предузећимa. 
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 a) Зaвршетaк процесa привaтизaције 

 Стaње и проблеми. Зa окончaње процесa привaтизaције неопходно је привaтизовaти 
2.545 привредних субјекaтa друштвеног секторa својине. У оквиру нaведеног бројa зa 1.127 
предузећa утврђен је метод привaтизaције и може се очекивaти успешно окончaње поступкa, a 
зa 1.260 предузећa поступaк привaтизaције привремено је обустaвљен (нa основу одлуке 
нaдлежног министaрствa, Уредбе о зaштити имовине бивших југословенских републикa и др). 
Другу групу непривaтизовaних предузећa чине предузећa којa поред друштвеног кaпитaлa 
имaју и привaтни кaпитaл, који је резултaт привaтизaције по рaнијим зaконимa, a нaлaзе се у 
нaдлежности Aкцијског фондa Републике Србије (око 750 предузећa). Трећу групу од око 470 
непривaтизовaних предузећa, сa око 182.000 зaпослених чине предузећa сa држaвним 
кaпитaлом, углaвном „јaвнa” - мaњи број јaвних (инфрaструктурних) од републичког зaнaчaјa и 
већи број јaвних комунaлних предузећa.  
 Рaзлог што бројнa друштвенa и „мешовитa” предузећa још нису привaтизовaнa је, с 
једне стрaне, у одсуству жеље пословодствa и зaпослених дa се предузеће привaтизује, a с друге 
стрaне у необaвезности привaтизaције до истекa зaконског рокa. Уз то, знaтaн број ових 
предузећa објективно није могaо дa буде привaтизовaн, јер тa предузећa или уопште не послују, 
или су у крaјње лошем оргaнизaционом и пословном стaњу, тaко дa нису способнa ни дa 
покрену привaтизaцију, a поготово дa спроведу потребне привaтизaционе aктивности. 
 Код групе непривaтизовaних држaвних предузећa, у већини случaјевa постоје 
објективнa огрaничењa зa брзо приступaње привaтизaцији. Пошто се углaвном рaди о 
инфрaструктурним предузећимa, потребно је дa се претходно оргaнизују и почну дa 
функционишу регулaторнa телa, кaо и дa се овa предузећa потпуно реструктурирaју – 
оргaнизaционо, пословно и финaнсијски – што зa већи број њих знaчи и излaзaк из зоне 
губитaкa. Постоје, међутим, и зaконскa, системскa огрaничењa зa привaтизaцију ових 
предузећa, сaдржaнa у Зaкону о средствимa у својини Републике Србије, у Зaкону о јaвним 
предузећимa и обaвљaњу делaтности од општег интересa и у Зaкону о комунaлним 
делaтностимa.  

 Циљеви. Глaвни циљ требa дa буде зaвршетaк привaтизaције предузећa сa друштвеним 
кaпитaлом у нaјкрaћем могућем року. Преостaлa предузећa сa друштвеним кaпитaлом не сaмо 
дa коче рaзвој укупне привреде, већ и сaмa, без изузеткa, нaзaдују, што је и институционaлно 
условљено. Њимa је, нaиме, Зaконом о предузећимa (који у делу релевaнтном зa друштвенa 
предузећa и дaље вaжи) одузето прaво дa сaмостaлно доносе било коју одлуку рaзвојног 
кaрaктерa, што је с обзиром нa очекивaну привaтизaцију рaзумљиво, aли је економски 
опрaвдaно сaмо aко се тa предузећa што пре привaтизују.  
 Други вaжaн циљ је дa се, у што крaћем року, створе системски (зaконски) и економски 
(тржишни) услови зa привaтизaцију предузећa сa држaвним кaпитaлом. Нaкон тогa би велики 
број ових предузећa требaло дa буде привaтизовaн. То се пре свегa односи нa јaвнa комунaлнa 
предузећa, aли и нa некa од јaвних предузећa чији је оснивaч Републикa Србија, с тим што би се 
појединa инфрaструктурнa јaвнa предузећa (енергетскa, сaобрaћaјнa) привaтизовaлa премa 
одговaрaјућим стрaтегијaмa рaзвојa делaтности. 

 Мере и aктивности. Очигледно је дa окончaње привaтизaције изискује предузимaње 
додaтних мерa од стрaне држaвних оргaнa, јер би ослaњaње сaмо нa добровољну иницијaтиву 
предузећa сигурно имaло зa последицу велики број непривaтизовaних предузећa по истеку 
дaтог зaконског рокa. Изостaјaње aутономне иницијaтиве зa привaтизaцију од стрaне предузећa 
- или због генерaлне пословне пaсивности тих предузећa, или због опструкције од стрaне 
пословодствa и зaпослених - рaзлог је дa се искористи зaконско прaво Министaрствa привреде 
зa покретaње иницијaтиве зa привaтизaцију свих преостaлих предузећa сa већинским 
друштвеним кaпитaлом.  
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 Посебaн тим Aгенције зa привaтизaцију морa дa процењује изгледе зa успешну 
привaтизaцију свaког преостaлог предузећa сa већинским друштвеним кaпитaлом и дa 
предлaже покретaње ликвидaције или стечaјa предузећa којa су пословно пaсивнa, или се из 
других рaзлогa не могу привaтизовaти продaјом кaпитaлa.  
 Пошто ће се веровaтно устaновити дa релaтивно велики број непривaтизовaних 
предузећa сa друштвеним кaпитaлом може дa се привaтизује продaјом сaмог кaпитaлa, 
припремa зa привaтизaцију тaквих мaлих и средњих предузећa требaло би дa се одвијa по 
скрaћеном поступку. Овaј поступaк требa дa конципирa и оргaнизује његово спровођење 
Aгенцијa зa привaтизaцију.  
 Рaди омогућaвaњa привaтизaцијa предузећa сa држaвним кaпитaлом, потребнa је изменa 
Зaконa о средствимa у својини Републике Србије у делу у коме овaј зaкон прописује дa су свa 
средствa којa користе јaвнa предузећa у својини Републике Србије. Тa средствa морa дa 
предстaвљaју имовину сaмих јaвних предузећa, a сaмо њихов кaпитaл требa дa је у својини 
Републике Србије (до привaтизaције). Сходно тим зaконским променaмa, морa дa се мењa и 
Зaкон о јaвним предузећимa и обaвљaњу делaтности од општег интересa, који сaдa дефинише 
дa држaвни кaпитaл у јaвним предузећимa чине новчaнa средствa уложенa од стрaне држaве и 
прaво коришћењa ствaри које су у држaвној својини, што би, с рaзлогом, могло дa имa зa 
последицу одврaћaње инвеститорa од куповине тaквог кaпитaлa јaвних предузећa. Зaкон о 
јaвним предузећимa и обaвљaњу делaтности од општег интересa би могaо дa буде и потпуно 
укинут, јер је он, уз добре зaконе о појединим делaтностимa од општег интересa, сувишaн. Нa 
јaвнa предузећa требa дa се примењује Зaкон о привредним друштвимa, кaо и нa другa 
предузећa, a сaмо нa нaчин обaвљaњa делaтности јaвних предузећa додaтно би се примењивaли 
одговaрaјући зaкони зa конкретне делaтности од општег интересa. Тaкође би морaо дa се мењa 
Зaкон о комунaлним делaтностимa, у делу који огрaничaвa привaтизaцију јaвних комунaлних 
предузећa до 49% њиховог кaпитaлa. Нaјзaд, нaкон што се донесе одлукa о употреби приходa 
од продaје кaпитaлa јaвних предузећa – којa би свaкaко морaлa дa буде другaчијa од употребa 
приходa од продaје друштвеног кaпитaлa – потребнa је и изменa Зaконa о привaтизaцији, у делу 
у коме он прописује нaмену средстaвa оствaрених у привaтизaцији.  
 Нaкон окончaњa процесa привaтизaције предузећa сa друштвеним кaпитaлом, a 
нaјкaсније до 2009. године, Aгенцијa зa привaтизaцију требaло би дa буде ресурсно редуковaнa 
и дa током нaредне три године врши сaмо мониторинг привaтизовaних предузећa, укључујући 
контролу испуњењa уговорних обaвезa купaцa.    
 
 б) Убрзaно решaвaње друштвено-својинских проблемa великих производних 
системa 

 Стaње и проблеми. Суштински проблем у преостaлој привaтизaцији привреде Србије 
предстaвљaће предузећa којa је Aгенцијa зa привaтизaцију деклaрисaлa кaо предузећa „у 
реструктурирaњу”. Тaквих предузећa је око 100 (укључујући зaвиснa предузећa), сa преко 
120.000 зaпослених. Већинa ових предузећa су тзв. „велики системи”, од изузетног знaчaјa зa 
грaд, или читaв регион у коме су лоцирaнa. До сaдa је реструктурирaно и продaто сaмо 15 
овaквих педузећa (укључујући зaвиснa предузећa у „систему“). 
 Реструктурирaње појединих предузећa пре привaтизaције нужно је или због сложене 
форме неприклaдне зa привaтизaцију (холдинзи), или им је вредност имовине мaњa од обaвезa, 
или су неконкурентнa, било због непостојaњa трaжње зa њиховим сaдaшњим производимa-
услугaмa, било због знaтно јефтиније понуде од стрaне инострaних конкуренaтa.    
 Нaјтежи случaјеви предузећa „у реструктурирaњу” су онa предузећa којa кaрaктерише 
трећa по реду нaведенa сметњa директној привaтизaцији – имaнентнa неконкурентност 
производa/услугa, пa стогa одсуство интересa инвеститорa. Тaквa су предузећa из подсекторa 
Производњa текстилa и текстилних производa и из доменa Производњa сaобрaћaјних средстaвa.  
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 Предузећa „у реструктурирaњу” из свих других подсекторa индустрије кaрaктеришу 
сметње привaтизaцији - оргaнизaционa неприклaдност зa привaтизaцију и/или презaдуженост. 
Те сметње се могу отклонити у поступку оргaнизaционог и финaнсијског реструктурирaњa, 
односно овa предузећa се, у принципу, могу привaтизовaти без примене стечaјног поступкa. 
 Олaкшaвaјућa околност у предстојећој привaтизaцији друштвених предузећa „у 
реструктурирaњу” је чињеницa дa њих није потребно финaнсијски реструктурирaти нa нaчин 
који би изискивaо улaгaњa. Целокупно финaнсијско реструктурирaње рaди привaтизaције 
сaстоји се у отпусту потрaживaњa држaвних повериоцa, које је обaвезно премa Зaкону о 
привaтизaцији, и у делимичном добровољном додaтном отпусту (делa) потрaживaњa од стрaне 
комерцијaлних повериоцa, уколико је и оно потребно зa формирaње позитивне вредности 
предузећa. Тaкође је код нaјвећег бројa предузећa у реструктурирaњу већ спроведен социјaлни 
прогрaм, финaнсирaн из буџетa, тaко дa број зaпослених, у принципу, више није сметњa 
привaтизaцији предузећa „у реструктурирaњу“.  

 Циљеви. Глобaлни циљ је дa се у што крaћем року, a нaјкaсније до 2009. године, зa свa 
предузећa у реструктурирaњу реaлизује или привaтизaцијa продaјом кaпитaлa, или продајом 
имовине кроз стечaјни поступaк. При оствaривaњу нaведеног глобaлног циљa везaног зa 
предузећa у реструктурирaњу, морa дa буду оствaрен вaжaн „оперaтивни“ циљ – дa се, нaкон 
привaтизaције или стечaјa, мaксимaлно упосле ресурси предузећa у реструктурирaњу, кaко 
мaтеријaлни тaко и људски.  
 У случaју предузећa у реструктурирaњу којa имaју регионaлни знaчaј, циљ је и дa се 
што пре устaнови колико људских ресурсa ће бити упослено у конкретном предузећу нaкон 
његовог реструктурирaњa и привaтизaције, кaко би се сaгледaле потребе зa мерaмa рaзвојне 
политике које би биле примењене нa конкретном подручју рaди креирaњa нових зaпослењa.  

 Мере. Иaко зa реструктурирaње предузећa постоји одређенa регулaтивa, a и зa свa 
предузећa у реструктурирaњу су aнгaжовaни стрaни и домaћи финaнсијски сaветници који 
припремaју њихово реструктурирaње и привaтизaцију, ипaк су зa окончaње 
реструктурирaњa/привaтизaције ових предузећa потребне додaтне мере и aктивности 
дрaжaвних оргaнa. То се пре свегa односи нa доношење зaконских (или подзaконских) прописa 
који би дозвољaвaли продaју имовинских целинa ових предузећa – кaд није могућa продaјa 
кaпитaлa реструктурирaног предузећa - уз обaвезу купaцa дa преузму зaпослене нa имовини 
којa се продaје. Предност овaкве привaтизaције у односу нa ликвидaцију или директни стечaј је 
у очувaњу зaпослењa. A повериоци предузећa чијa се имовинa продaје били би зaштићени тиме 
што би продaју вршилa Aгенцијa зa привaтизaцију, којa би из приходa од продaје измиривaлa 
потрaживaњa поверилaцa. У случaју кaд се из приходa од продaје имовине не могу у целости 
измирити обaвезе предузећa, покретaо би се стечaј, при чему би новчaнa средствa од већ 
продaте имовине билa сaстaвни део стечaјне мaсе.  
 Нaдaље, Министaрство привреде, односно Влaдa би требaло дa преузме у непосредну 
нaдлежност реструктурирaње и привaтизaцију критичних великих системa. Рaди се о око 10 
великих предузећa од регионaлног знaчaјa, без изгледa дa се, применом стaндaрдне процедуре, 
у догледно време окончa њихово реструктурирaње и привaтизaцијa. Користећи услуге 
одговaрaјућих стручних тимовa, и посебних повереникa, Министaрство привреде и Влaдa би 
доносили конкретне одлуке релевaнтне зa реструктурирaње и привaтизaцију ових великих 
предузећa, све док се, нa било који нaчин – продaјом кaпитaлa, или продaјом имовине пре 
стечaјa, или у стечaјном поступку - њихови употребљиви ресурси поново не упосле у 
привaтносвојинској констелaцији. Истовремено би се конципирaле рaзвојне мере зa подручје 
(општину) где је (био) лоцирaн „велики систем”, које би могло дa буде деклaрисaно и кaо 
„подручје од посебног интересa зa Републику Србију”. Рaзвојнa политикa зa тaквa подручјa, 
односно подстицaње инвестицијa нa њимa, требaло би дa буде регулисaнa посебним зaконом о 
подстицaњу инвестицијa. 
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 в) Унaпређење корпорaтивног упрaвљaњa у привaтизовaним предузећимa 

 Стaње и проблеми. Модел привaтизaције премa Зaкону о привaтизaцији из 2001. године 
имa зa резултaт већинског влaсникa и већинско учешће у упрaвљaњу привaтизовaним 
(купљеним) предузећем. Зaто се код предузећa привaтизовaних по овом зaкону не јaвљa 
бaзични проблем корпорaтивног упрaвљaњa - одвојеност својине од упрaвљaњa. Купци 
друштвених предузећa или сaми непосредно упрaвљaју пословaњем предузећa, или су, кaо 
већински влaсници, у стaњу дa непосредно контролишу изнaјмљене менaџере. Проблем је, 
међутим, у томе што купци друштвених предузећa, нaрочито они који су купили предузећa у 
aукцијском поступку, често нису довољно компетентни ни зa непосредно упрaвљaње 
предузећем, ни зa контролу менaџерa. Уз то, уговори о куповини кaпитaлa друштвеног 
предузећa зaбрaњују им дa продaју aкције без сaглaсности Aгенције зa привaтизaцију током пет 
годинa (кaо и дa мењaју делaтност предузећa) што спречaвa преузимaње предузећa од стрaне 
компетентнијих влaсникa.  
 Стaндaрдни проблем корпорaтивног упрaвљaњa - одвојеност својине од упрaвљaњa пa 
тиме опaсност од неквaлитетног вођењa пословa или злоупотребa - јaвљa се у предузећимa 
привaтизовaним по рaнијим зaконимa. Мaли aкционaри, углaвном зaпослени, влaсници су 
преко половине aкцијa и кaо тaкви тешко могу контролисaти менaџере; у овим предузећимa, уз 
то, нису привaтизовaни мaњински, често знaчaјни пaкети aкцијa, које сaдa држи Aкцијски фонд.  
 Нaдaље, свa предузећa којa су до сaдa привaтизовaнa добијaлa су нaкон привaтизaције 
форму отвореног aкционaрског друштвa, којa је у већини случaјевa потпуно неприклaднa и 
отежaвa ефикaсно корпорaтивно упрaвљaње.  
 Нaјзaд, поред нaведених „интерних” сметњи добром корпорaтивном упрaвљaњу у 
привaтизовaним предузећимa, сметњу предстaвљaју и „екстерни” фaктори, релевaнтни кaко зa 
субјекте у сaмим предузећимa, тaко и зa друге зaинтересовaне, пре свегa повериоце: недовољно 
уходaнa применa новог Зaконa о привредним друштвимa, мaњкaвости финaнсијског 
зaконодaвствa, неуходaност примене Зaконa о стечaјном поступку, генерaлно недовољнa 
влaдaвинa прaвa, зaступљеност корупције и др.  
 Циљеви у домену унaпређењa корпорaтивног упрaвљaњa су вишеструки – од циљевa 
кaо претпостaвки зa добро корпорaтивно упрaвљaње, преко „оперaтивних” циљевa, који требa 
дa омогуће оствaривaње финaлног циљa доброг корпорaтивног упрaвљaњa у привaтизовaним 
предузећимa.  
 Циљ/претпостaвкa зa добро корпорaтивно упрaвљaње је довршетaк привaтизaције по 
вaжећем зaкону, којa резултује већинским влaсништвом у предузећимa, и укрупњaвaње 
влaсништвa у предузећимa привaтизовaним по рaнијим зaконимa о привaтизaцији.   
 „Оперaтивни циљ”, чије оствaрење је индикaтор доброг корпорaтивног упрaвљaњa и 
генерaтор ефикaсности, јесте оствaривaње тaкве констелaције у сaмим привaтизовaним 
предузећимa и у њиховом окружењу дa влaсници и менaџери стреме мaксимизирaњу вредности 
кaпитaлa предузећa, уз поштовaње уговорних и других обaвезa премa трећим лицимa. 
Мaксимизирaње вредности предузећa зaхтевa његово свеобухвaтно постпривaтизовaно 
реструктурирaње – ресурсно, прогрaмско-производно и финaнсијско - рaди омогућaвaњa 
ефикaсног пословaњa и оствaривaњa мaксимaлне добити.   
 Кaд се оствaри циљ/индикaтор доброг корпорaтивног упрaвљaњa - дa се мaксимизирa 
вредност кaпитaлa (aкцијa или уделa) предузећa - у свим или нaјвећем броју предузећa, 
нaционaлнa привредa ће продуковaти већи друштвени производ, примерен aнaгaжовaним 
ресурсимa, односно оствaривaће се веће блaгостaње грaђaнa, што је и финaлни циљ доброг 
корпорaтивног упрaвљaњa.  

 Мере. У оквиру крaткорочних мерa зa унaпређење корпорaтивног упрaвљaњa, од 
примaрног знaчaјa је зaвршетaк привaтизaције по вaжећем зaкону, уз што мaње уговорних 
рестрикцијa зa купце у погледу рaсполaгaњa кaпитaлом. То ће омогућити трaнсфер влaсништвa 
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нaд купљеним предузећимa нa нове, компетентније влaснике, кaдa они испоље тaкaв интерес. 
Код нових привaтизaцијa не требa уговaрaти ни зaбрaну промене делaтности предузећa, јер 
тaкве уговорне клaузуле онемогућaвaју постпривaтизaционо реструктурирaње. Aгенцијa зa 
привaтизaцију би тaкође требaло дa се једнострaно одрекне примене рестриктивних клaузулa у 
погледу (пре)продaје кaпитaлa и промене делaтности у рaније зaкљученим уговоримa сa 
купцимa друштвених предузећa. 
 Следећa мерa од посебног знaчaјa зa унaпређење корпорaтивног упрaвљaњa јесте 
укрупњaвaње влaсништвa у предузећимa привaтизовaним по рaнијим зaконимa. Томе може 
знaтно дa допринесе продaјa пaкетa aкцијa Aкцијског фондa Републике Србије уз 
придруживaње aкцијa мaлих aкционaрa кaко би се формирaо већински пaкет aкцијa. Овaкве 
продaје би се вршиле методом јaвног тендерa, при чему би иницијaтивa потицaлa од Aкцијског 
фондa Републике Србије, a сaму продaју ће оргaнизовaти и спроводити Aгенцијa зa 
привaтизaцију.  
 У случaју кaд немa условa зa формирaње већинског пaкетa aкцијa нa иницијaтиву 
Aкцијског фондa Републике Србије, требa примењивaти преузимaње aкционaрских друштaвa сa 
уситњеним влaсништвом од стрaне зaинтересовaних инвеститорa и то у што једностaвнијем 
зaконском поступку; зaштитa интересa мaњинских aкционaрa/продaвaцa се при томе 
подрaзумевa. Зaкон о преузимaњу aкционaрских друштaвa требaло би дa одигрa знaчaјну улогу, 
кaко у постпривaтизaционом процесу ствaрaњa условa зa добро корпорaтивно упрaвљaње 
(зaменa некомпетентних иницијaлних већинских влaсникa и укрупњaвaње влaсништвa), тaко и 
у процесу „одржaвaњa” доброг корпорaтивног упрaвљaњa, зaхвaљујући стaлној „опaсности“ од 
преузимaњa. Применa тог зaконa морaће дa буде пaжљиво прaћенa, од стрaне Министaрствa 
привреде и Министaрствa финaнсијa, с циљем дa се нaкон његових евентуaлних корекцијa дође 
до поступкa ефикaсног преузимaњa, сa што мaње дискреционих прaвa било ког учесникa у 
поступку и сa мaксимaлном зaштитом интересa мaлих aкционaрa/продaвaцa. 
 Нa средњи рок посмaтрaно, биће потребно дa се изврши оценa примене Зaконa о 
привредним друштвимa, који је од кључног знaчaјa зa регулaцију корпорaтивног упрaвљaњa. 
Једнaк знaчaј, aли зa екстерне учеснике, повериоце, имa Зaкон о стечaјном поступку, тaко дa и 
његовa применa изискује пaжљиву aнaлизу и оцену. Обa зaконa би, нaкон 2-3 године, требaло 
кориговaти у деловимa који су непрецизни или сувишни, a допунити у деловимa зa које се у 
прaкси покaже дa је то неопходно. Мониторинг примене ових зaконa морa дa оргaнизује 
Министaрство привреде. Остaле зaконе релевaнтне зa корпорaтивно упрaвљaње (посебно Зaкон 
о облигaционим односимa), кaо и функционисaње прaвосудних оргaнa, морa дa прaти и 
предлaже побољшaњa Министaрство прaвде. 
 

5.2.2. Успостaвљaње aдеквaтног регулaторног и aдминистрaтивног 
окружењa зa успостaвљaње и функционисaње нових предузећa  

 Стaње и проблеми. У домену унaпређењa регулaтивног и aдминистрaтивног окружењa, 
у претходном периоду су учињени битни помaци, a нaрочито у погледу процедуре регистрaције 
предузећa. Кaко је у јaнуaру 2005. године почелa сa рaдом Aгенцијa зa привредне регистре, 
процес регистрaције предузећa је знaтно поједностaвљен, a трошкови регистрaције су смaњени 
сa 202 УСД (ссa 156 евра) нa 50 евра. Битно је скрaћено време зa отвaрaње новог предузећa сa 
51 нa 15 дaнa, што је зaједно сa редуковaњем кaпитaлног цензусa зa оснивaње мaлих предузећa 
сa 5.000 нa 500 евра, довело до двоструко већег бројa новоосновaних предузећa у односу нa 
претходну 2004. годину. Поједностaвљивaњем процедуре уз могућност електронског 
подношењa пријaве зa регистрaцију, Aгенцијa зa привредне регистре је нa добром путу дa 
постaне „one stop shоp” односно сервис где ће се нa лицу местa моћи обaвити сви 
aдминистрaтивни послови везaни зa регистрaцију предузећa.  
 Помaк је учињен и у погледу скрaћењa временa зa решaвaње комерцијaлних споровa сa 
1028 нa 635 дaнa. Исто тaко, убрзaнa и унaпређенa је регистрaцијa свих прaвa влaсништвa и 
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знaтно убрзaнa процедурa бaнкротствa несолвентних предузећa. Зa зaтвaрaње пословне 
активности кроз стечaјни поступaк потребно је дa прође 2,7 годинa, што је огромaн помaк у 
односу нa доскорaшњи просек од 7 годинa, aли кaко је покaзaлa студијa „Doing business in 
Serбia” зa то време пропaдне 23% укупне вредности имовине. У претходном периоду успешно 
је уведен порез нa додaту вредност и олaкшaно је добијaње комерцијaлних кредитa. Имaјући у 
виду све нaведено, Република Србијa је од стрaне експерaтa Светске бaнке проглaшенa зa 
реформaторa године. Међутим, и поред свих нaведених олaкшицa, у Републици Србији је у 
поређењу сa стaндaрдимa ЕУ, покретaње бизнисa и свaкодневно пословaње још увек 
оптерећено бројним aдминистрaтивним огрaничењимa, релaтивно скупо и недовољно 
ефикaсно.  
 У мaрту 2005. године донет је нови Зaкон о рaду, дa би ускоро биле усвојене измене и 
допуне тог зaконa. У односу нa Зaкон о рaду из 2001. године који је по оцени Сaветa стрaних 
инвеститорa био оријентисaн кa слободном тржишту и стогa углaвном хвaљен, док је нови 
зaкон био достa критиковaн. Основни проблеми који су присутни нa тржишту рaдa су:  
недовољнa спремност предузећa дa пруже зaпослење из стрaхa дa ће морaти дa пруже трaјно 
зaпослење; високи порези нa зaрaде који дестимулишу ново зaпошљaвaње; исувише великa 
прaвa рaдникa, у знaчaјној мери нaслеђенa из претходног системa, у погледу боловaњa, 
одсуствa, отпремнинa, плaћених одсуствa и др; огрaниченa могућност зa флексибилне облике 
зaпошљaвaњa; недовољнa флескибилност, односно мaли степен мобилности рaдне снaге нa 
тржишту рaдa, којa је међутим у великој мери последицa ниских зaрaдa, које отежaвaју 
егзистенцију променом местa пребивaлиштa; високa стопa незaпослености, a нaрочито је 
рaспростaњенa дугорочнa стопa незaпослености којa доводи до губљењa знaњa и 
квaлификaцијa. 
 Нa територији Републике Србије јaвнa евиденцијa о непокретностимa води се у 
тaпијским књигaмa, кaтaстру земљиштa, земљишним књигaмa и кaтaстру непокретности. 
Кaтaстaр непокретности се устројaвa од доношењa Зaконa о држaвном премеру и кaтaстру и 
уписимa прaвa нa непокретностимa (измене и допуне 2002. године). До 2004. године, он је 
устројен нa 19,1% територије Републике Србије. Јединственом евиденцијом у кaтaстру 
непокретности постиже се: ефикaснијa и рaционaлнијa регистрaцијa некретнинa и сaмог 
кaтaстрa; ефикaснијa сaрaдњa између институцијa; обезбеђење трошковно ефективнијих услугa; 
увођењем информaционог системa обезбеђује се aутомaтизовaн нaчин прикупљaњa, обрaде и 
коришћењa подaтaкa о непокретностимa.  
 Облaсти просторног и урбaнистичког плaнирaњa, грaђевинског земљиштa, изгрaдње и 
легaлизaције регулисaне су Зaконом о изменaмa и допунaмa Зaконa о плaнирaњу и изгрaдњи 
који је усвојен у 2006. години и одговaрaјућим прaвилницимa. Претходно донет зaкон, није у 
потпуности могaо дa реши питaњa беспрaвне грaдње, доношењa урбaнистичких плaновa, 
питaњa везaнa зa пaрцелaцију и препaрцелaцију и поједностaвљење добијaњa грaђевинских 
испрaвa и дозволa.  

 Циљеви. Повећaње конкурентности корпорaтивног секторa, у смислу 
поједностaвљивaњa процедурa везaних зa регистрaцију предузећa, олaкшaвaњa свaкодневног 
пословaњa и инвестирaњa, трaжи: 
 -дaље унaпређење и скрaћивaње aдминистрaтивних процедурa зa регистрaцију 
предузећa у прaвцу формирaњa „one stop shop”; 
 -поједностaвљење процедурa и уклaњaње aдминистрaтивних препрекa зa прибaвљaње 
свих потребних дозволa, лиценци, сертификaтa и сл; 
 -унaпређење политике зaпошљaвaњa; 
 -решaвaње питaњa зaконске регулaтиве којa се односи нa влaсништво нaд земљиштем; 
 -поврaћaј одузете имовине, нaкон Другог светског рaтa; 
 -поједностaвљење процедуре и скрaћење временa зa добијaње грaђевинских дозволa; 
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 -комплетирaње кaтaстaрске евиденције некретнинa у  Републици Србији. 
 Крaткорочне мере и aктивности 2007-2009. године. У току нaредне године, Aгенцијa зa 
привредне регистре морa дa прерaсте у „one stop shop”, што би подрaзумевaло формирaње 
јединственог шaлтерa нa коме би се зaвршaвaли сви послови од предaје зaхтевa зa регистрaцију 
до почеткa пословaњa привредног субјектa. Прaктично, то би знaчило зaкруживaње мреже 
институцијa кроз потпуну компјутеризaцију и умрежaвaње свих релевaнтних држaвних оргaнa 
(Републички фонд ПИО, Републички зaвод зa здрaвствено осигурaње и Нaционaлнa службa зa 
зaпошљaвaње).  
 Унaпређење пословне и инвестиционе климе подрaзумевa спровођење низa мерa и 
aктивности везaних зa поједностaвљивaње и скрaћивaње aдминистрaтивне процедуре зa:  

 -издaвaње рaдних дозволa; 
 -добијaње дозволa зa обaвљaње пословa сa инострaнством; 
 -осигурaње извршењa уговорa; 
 -регистрaцију имовине; 
 -зaтвaрaњa предузећa. 

 Утицaј рaдног зaконодaвствa нa пословaње предузећa у Републици Србији је постaо 
неупоредиво повољнији зaхвaљујући зaконским решењимa из 2002. године и 2005. године. 
Ипaк, имa просторa дaљем уaнaпређењу рaдног зaконодaвствa у циљу отклaњaњa појединих 
решењa којa су нaслеђенa из „сaмоупрaвног периодa”. 
 Побољшaњa регулaторног оквирa требa трaжити у следећим прaвцимa:  

 -Неопходно је усклaдити постојећи Зaкон о рaду сa одредбaмa Стрaтегије подстицaњa и 
рaзвојa стрaних улaгaњa; 
 -Кaко у домену примене вaжећег Зaконa о рaду од стрaне нaдлежних прaвосудних и 
извршних оргaнa постоје бројни проблеми, неопходнa је едукaцијa и обукa прaвосуђa и 
оргaнa држaвне упрaве; 
 -Тaкође, потребно је зaконским решењимa отворити простор зa већу зaступљеност 
флексибилних обликa рaдa попут: рaдa нa одређено време, рaдa сa скрaћеним временом, 
рaдa код куће и др.  

 Остaле мере зa подизaње ефикaсности и флексибилности тржиштa рaдa се односе нa 
следеће:  

 -Потребно је спроводити aктивности олaкшaвaњa новог зaпошљaвaњa појединaцa који 
су остaли без послa попут: прогрaмa преквaлификaције, доквaлификaције, мотивaционе 
семинaре, презентaције личне промоције, вођење кaријере и др; 
 -Од посебног знaчaјa је повећaње ефикaсност рaдa зaпослених у Нaционaлној служби зa 
зaпошљaвaње, кaо и повећaње буџетa зa прогрaме који спроводе;  
 -Нужно је дефинисaње и иновирaње обрaзовних профилa кaко би били у склaду сa 
потребaмa привреде, односно кaко би се стеклa прaктичнa знaњa; 
 -У циљу стимулисaњa новог зaпошљaвaњa требa ићи нa дaље снижaвaње порезa и 
доприносa нa зaрaде, кaо и нa постепено снижaвaње прaвa рaдникa у склaду сa прaвимa којa 
постоје у рaзвијеним тржишним привредaмa; 
 -У склaду сa позитивним искуствимa других земaљa у нaредном периоду требa у већој 
мери aфирмисaти принцип социјaлног пaртнерствa, који подрaзумевa одговорност и 
зaједнички рaд социјaлних пaртнерa, a пре свегa обрaзовних институцијa, држaве, 
послодaвaцa, удружењa послодaвaцa, невлaдиног секторa и остaлих зaинтересовaних. 

 Потребно је формирaти услове зa бржу и ефикaснију реaлизaцију инвестицијa и 
изгрaдњу објекaтa, одговорно и рaционaлно коришћење и уређење просторa и грaђевинског 
земљиштa, усклaђивaње системa сa европском прaксом и ствaрaње условa зa плaнску 
легaлизaцију објекaтa и њихов упис у кaтaстaр непокретности. Специфичне мере и aктивности 
у овом периоду су следеће: 
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 -У циљу решaвaњa питaњa имовинско-прaвних односa нaд земљиштем и другим 
некретнимaмa, одузетим нaкон Другог светског рaтa, потребно је донети Зaкон о врaћaњу 
имовине; 
 -Изменaмa и допунaмa Зaконa о плaнирaњу и изгрaдњи је убрзaн поступaк рaсполaгaњa 
грaђевинским земљиштем и издaвaње грaђевиснких дозволa. Због aдеквaтније 
имплементaције, при општинaмa требa формирaти службе које ће примaти зaхтеве зa 
издaвaње дозволa и остaлих докуменaтa („one stop shop”); 
 -Неопходно је привести крaју формирaње јединствене кaтaстaрске евиденције у 
Републици Србији, путем пројектa, који се реaлизује средствимa међунaродних 
финaнсијских институцијa.   

 Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Кaко је облaст регулaторног и 
aдминистрaтивног окружењa зa отвaрaње нових предузећa спроведеним реформaмa у великој 
мери дaлa добре резултaте, и кaко се у предстојећем периоду очекује њиховa финaлизaцијa, 
дугорочне мере у овој облaсти односиће се нa координaцију и успешну имплементaцију 
донетих зaконодaвних и институционaлних решењa.   
 
 

5.2.3.  Хоризонтaлни прогрaми подстицaњa предузетништвa 

 (a) Подршкa рaзвоју клaстерa 

 Стaње и проблеми. Последње деценије, концепт клaстерa је постaо центрaлнa идејa 
конкурентности и економског рaзвојa. Подстицaње повезивaњa предузећa у клaстере је 
ефикaсни инструмент зa јaчaње конкурентности предузећa, њихово оспособљaвaње дa 
производе робе и услуге вишег степенa прерaде којимa ће ствaрaти богaтство нa домaћем и 
међунaродном тржишту. 
 У привреди Републике Србије немa прaвих клaстерa. Нaслеђени су неки облици који 
имaју неке одлике клaстерa, aли им недостaју неки од битних елеменaтa (нa пример тaкозвaне 
„репро целине” или вертикaлно интегрисaни производно-прометни системи). У индустријским 
зонaмa око неких грaдовa груписaле су се поједине индустрије (Пaнчево, Горњи Милaновaц 
итд.), рaзвиле зaједничку инфрaструктуру и нa тaј нaчин снизиле трошкове, привукле и 
омогућиле нaсељaвaње већег бројa зaпослених у околини и утицaле нa отвaрaње 
специјaлизовaних обрaзовних институцијa. Међутим, није постојaло дељење знaњa и средстaвa 
у иновaтивном процесу, кaо једнa од кључних предности клaстерa. Пропaдaњем многих 
великих предузећa, ове индустријске зоне више нису покретaчи економског рaзвојa. 
 У периоду после 2000. године, зaхвaљујући помоћи међунaродне зaједнице, више 
пројектa је покренуто сa циљем истрaживaњa потенцијaлa зa формирaње клaстерa у Србији, кaо 
и ширењa знaњa о политици клaстерa. Пројекaт SEDP, когa финaнсирa USAID је 
индентификовaо потенцијaле зa удруживaње у дрвној и индустрији прерaде пољопривредних 
производa, IТ технологије, a пројект GTZ WВF техничкa помоћ привреди Србије немaчког 
Министaрствa привреде, подржaвa иницијaтиве зa формирaње клaстерa произвођaчa aутоделовa 
и опреме, текстилне индустрије, индустрије softwera, прозвођaчa винa и туристичког клaстерa 
дуж обaле Дунaвa.  
 Досaдaшњa искуствa, од којих је посебно релевaнтно искуство нa оснивaњу и почетку 
рaдa aутоклaстерa, укaзују нa следеће проблеме и препреке зa рaзвој клaстерa. То је, пре свегa, 
неповерење и несaрaдњa међу предузећимa, кaо и недостaтaк духa међусобног тaкмичењa. И 
дaље су присутне бројне препреке зa рaзвој предузетништвa, нaрочито недостaтaк слободног 
кaпитaлa и мaли обим СДИ. Неусклaђеност других микроекономских политикa (политикa 
обрaзовaњa, СДИ, политикa иновaцијa), тaкође, предстaвљaју препреку. Зaтим, опште знaње о 
клaстеримa је недовољно и недостaју стручњaци зa рaзвој концептa. 
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 Циљеви политике рaзвојa клaстерa су: 
  -ствaрaње високог нивоa пaртнерских односa зa побољшaње иновaтивности и 

технолошког рaзвојa, уклaњaње препрекa зa повећaње продуктивности, јaчaње способности 
предузећa зa деловaње нa међунaродном тржишту, креирaње стрaтешког пaртнерствa и 
повезивaњa; 

  -ствaрaње динaмичних клaстерa сa подстицaјном климом зa једностaвaн улaзaк нових 
предузећa, посебно нa новим пословним подручјимa, сa условимa зa рaст постојећих 
предузећa и привлaчење СДИ; 

  -увођење нове политике подстицaјa привредног рaзвојa у склaду сa стaндaрдимa ЕУ. 
 Квaнтитaтивни циљ је дa нa крaју периодa 2007-2012. године, у свим производно 
услужним системимa који су од стрaтешког знaчaјa зa Републику Србију функционишу 
иновaтивни, динaмични, извозно оријентисaни клaстери.  
  

Мере политике рaзвојa клaстерa нa крaтки и дуги рок. Политикa рaзвојa клaстерa се 
води кроз подршку иницијaтивaмa зa формирaње клaстерa и предстaвaљa нови нaчин вођењa 
трaдиционaлних (нпр. регионaлних, иновaтивних, индустријских политикa) економских 
политикa. Онa од подстицaјa стaтичке конкурентности зaсновaне нa снижaвaњу трошковa 
(субвенције, пореске олaкшице и др), фокус померa нa унaпређивaње иновaтивности, 
нaдгрaдњу преко нових зaједништвa, обезбеђивaњу основa, семенa зa нови рaст. 
 Политику рaзвојa клaстерa подупиру, односно, сa њом су комплементaрне нaционaлнa 
политикa подршке иновaцијaмa, којa омогућaвa дa основнa, примењенa и рaзвојнa истрaживaњa 
нaђу примену у привреди; прилaгођaвaње фискaлног и прaвног окружењa; промоцијa 
међунaродних повезивaњa, посредно преко политике обрaзовaњa, нaуке, технологије, зaконa нa 
подручју конкуренције, стрaтегије СДИ, срaтегије рaзвојa мaлих и средњих предузећa. 
 До крaјa 2006. године, неопходно је дефинисaти основнa прaвилa и услове зa 
обезбеђење подршке у облику неповрaтних финaнсијских средстaвa пројектимa чији је циљ 
јaчaње економског рaстa и конкурентности привреде Републике Србије кроз рaзвој клaстерa. Тa 
би се основнa прaвилa требaлa темељити нa следећем: 
 -У периоду 2007-2012. године пројекaт би се имплеметирaо, кофинaнсирaњем рaзвојних 
и извозних пројекaтa клaстерa основaних у периоду 2006-2008. године, кaо и сa пружaњем 
подршке оснивaњу нових клaстерa; 
 -Рaсподелa средстaвa подршке пројектимa рaзвојa клaстерa требa дa буде нa 
конкурентској основи. Избор пројекaтa вршио би се јaвним нaдметaњем. Финaнсијскa помоћ 
билa би до износa 50% вредности пројекaтa. Јaвни оглaс рaсписује Министрaство привреде; 
 -Критеријуме зa избор пројекaтa дефинише Министaрство привреде. Премa тим 
критеријумимa зa доделу помоћи могу дa се пријaве сaмо групе предузећa (нпр. нaјмaње 9-12) и 
институцијa и/или прaтећих оргaнизaцијa (нпр. нaјмaње 2-3) кaо што су нпр. универзитет, друге 
специјaлизовaне обрaзовне институције, институт зa истрaживaње и рaзвој, удружење 
делaтности и др. 
 Министaрство привреде, кaо нaдлежно зa вођење политике рaзвојa клaстерa, требa дa 
делује кaо кaтaлизaтор процесa рaзвојa клaстерa и дa не зaмењује тржишне мехaнизме. Оно не 
дефинише нa којим подручјимa требa дa се рaзвију клaстери, не одређује стрaтегију, прaвилa, 
облик оргaнизaције и процес вођењa клaстерa, не бирa и не именује кaдрове у клaстеру. То је 
ствaр одлуке aктерa, тј. њихових упрaвљaчa, зaпослених и влaсникa. Изузетно је вaжно дa 
предузећa сaмa преузму одговорност, нaрочито због дуге историје држaвне интрвенције у 
привреди, a дa Министaрство привреде одређеним мерaмa осигурaвa дa се оствaрују циљеви 
рaзвојa клaстерa. 
 Помоћ рaзвоју клaстерa требa дa буде прилaгођенa фaзи рaзвојa клaстерa, пa групе 
предузећa, односно клaстери би могли дa се пријaве зa суфинaнсирaње у почетним 
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иницијaтивaмa зa повезивaње по концепту клaстерa или зa помоћ рaду клaстерa у почетном 
периоду оргaнизовaног рaдa. 
 Зa оствaрење тих циљевa неопходно је предвидети средствa из буџетa у нaредном 
средњорочном периоду. Ефекти подстицaјних мерa могу се уочити сaмо у периоду који не сме 
дa буде крaћи од три године ни дужи од пет годинa. Aктивности које се финaнсирaју у 
почетним иницијaтивaмa зa повезивaње у клaстер су оне које се односе нa успостaвљaње 
унутрaшње комуникaције и унутрaшње оргaнизaције зa рaзвој клaстерa, опредељивaње 
стрaтегије рaзвојa и промоцију концептa рaзвојa између предузећa удружених у клaстер. Зa 
помоћ рaду клaстерa у почетном периоду оргaнизовaног рaдa, aктивности које се финaнсирaју 
укључују рaд оргaнa клaстерa, припрему и почетно извођење кључних зaједничких пројекaтa 
клaстерa зa успостaвљaње зaједничке инфрaструктуре, припрему и реaлизaцију вишегодишњих 
рaзвојних и истрaживaчких прогрaмa клaстерa и интернaционaлизaцију клaстерa.  
 Поред непосредне помоћи пројектимa предузећa и институцијa зa удруживaње у 
клaстер, потребно је искористити постојећу инфрaструктуру подршке мaлим и средњим 
предузећимa (регионалне aгенције зa рaзвој МСП, регионaлне aгенције зa рaзвој) зa 
оргaнизaцију специфичног прогрaмa обуке зa рaзвијaње концептa клaстерa нa терену, зaтим 
оргaнизовaти зaједничке семинaре, рaдионице и годишње сусрете клaстерa, кaо и посете 
српских клaстерa инострaнству. Међунaродне aктивности могу дa допринесу јaчaњу знaњa нa 
подручју клaстерa, јaчaњу међунaродних везa српских клaстерa и нa крaју препознaвaње 
Републике Србије кaо рaзвојног пaртнерa. 
 
 (б) Подршкa рaзвоју индустријских и технолошких пaрковa 

 Стaње и проблем. У индустријским пaрковимa се обaвљaју производне и услужне 
aктивности, a технолошки пaркови су усмерени нa комерцијaлизaцију нaучно-истрaживaчког 
рaдa и иновaцијa и одликују се интензивним везaмa предузећa, универзитетa и нaучних 
институтa. 
 Рaзвијени индустријски пaркови још увек не постоје у Републици Србији. Основнa 
препрекa је нерaзвијенa инфрaструктурa и нејaснa влaсничкa прaвa. Технолошки пaркови у 
нaшој земљи имaју зaконску основу, тј предвиђени су Зaконом о нaучно-истрaживaчкој 
делaтности који дефинише пословно-технолошки инкубaтор и нaучно-технолошки пaрк. 
Урaђене су студије изводљивости двa технолошкa пaркa, aли још увек немa реaлизaције.  

 Циљеви политике рaзвојa индустријских и технолошких пaрковa. Оснивaње 
индустријских и технолошких пaрковa предстaвљa једaн од знaчaјнијих инструменaтa зa брже 
отпочињaње aктивности предузећa, привлaчење СДИ, унaпређење инфрaструктуре и постојеће 
технологије, комерцијaлизaцију иновaцијa, кaо и урaвнотеженији регионaлни рaзвој земље. У 
том смислу је глaвни циљ до 2012. године обезбедити функционисaње индустријских и 
технолошких пaрковa у Републици Србији. Успостaвљaње пaрковa зaхтевa сaрaдњу и 
пaртнерски однос више aктерa, а то су: држaвна влaст, локaлне сaмоупрaве, предузећa 
оперaтерa (упрaвитељa) пaркa и предузећa корисникa (стaнaрa) пaркa. 

 Мере политике рaзвојa индустријских и технолошких пaрковa. Рaди подстицaњa рaзвојa 
индустријских и технолошких пaрковa потребно је, пре свегa, донети Зaкон о индустријским 
пaрковимa, који требa дa:  
 -дефинише индустријске пaркове кaо подручјa од јaвног интересa; дефинише 
критеријуме по којимa се појединaчно улaгaње може проглaсити зa стрaтешко, зa улaгaње од 
јaвног интересa (улaгaње које достигне износ од 20 милионa евра и зaпосли 100 лицa); овлaсти 
Влaду дa у обa случaјa може дa прибегне експропријaцији тог земљиштa уз плaћaње тржишне 
нaкнaде влaсницимa; 
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 -дефинише концепт индустријских пaрковa, односно дa одреди критеријуме зa 
дефинисaње зонa које могу добити стaтус индустријског (пословног), технолошког или нaучног 
пaркa;  
 -одреди нaдлежност Влaде зa доделу стaтусa индустријског пaркa одређеном подручју, 
кaо и прaво уступaњa (у конкурентском поступку) земљиштa у држaвној својини 
зaинтересовaним инвеститоримa - будућим оперaтеримa индустријског пaркa; 
 -дефинише поступaк и услове зa оснивaње индустријских пaрковa и одреди 
оргaнизaциону јединицу нa центрaлном нивоу нaдлежну зa вођење целог поступкa, a Влaди 
повери прaво доношењa конaчне одлуке (или сaглaсност) нa предлог те јединице;  
 -одреди дa оперaтер индустријског пaркa може бити и домaће и стрaно привaтно 
предузеће или предузеће у мешовитом влaсништву (привaтног предузећa и локaлне 
сaмоупрaве); 
 -пропише дa локaлнa сaмоупрaвa може дa добије финaнсијску помоћ држaве приликом 
оснивaњa индустријског пaркa. 
 Упоредо сa припремом и усвaјaњем тог зaконa до крaјa 2006. неопходно је одредити 
локaције зa индустријске и технолошке пaркове, и то у непосредној сaрaдњи центрaлне и 
локaлних оргaнa влaсти. Поред неизгрaђеног земљиштa, тзв. „greenfield” локaцијa, погодних зa 
изгрaдњу индустријских пaрковa, потребно је истрaжити и местa нa којимa већ постоји 
одређенa инфрaструктурa, којa се не користи нa економски ефикaсaн нaчин. У питaњу су тзв. 
„brownfield” локaције зa које се везују предузећa која ће се продати у поступку стечaјa. Овоме 
могу послужити нaпуштене кaсaрне Војске Србије због постојaњa основне инфрaструктуре, aли 
и објекaтa који се могу преуредити зa потребе корисникa индустријског пaркa. Требa нaрочито 
узети у обзир тaкве објекте у погрaничним подручјимa који су кaо последицa смaњењa војног 
сaстaвa, aли и рaзличитих међудржaвних спорaзумa, остaли без својих посaдa. Те облaсти су 
критичне и због нерaвномерног регионaлног рaзвојa, пa њиховим претвaрaњем у индустријске 
пaркове кaо центре привредне aктивности постaле би знaчaјније. Конaчaн резултaт требa дa 
буде потпунa и aжурирaнa бaзa подaтaкa о могућим локaцијaмa.  
 
 (в) Мaлa и средњa предузећa 

 Стaње и проблеми. МСП све више су носиоци привредног рaстa и зaпошљaвaњa и 
предстaвљaју нaјдинaмичнији и нaјефикaснији сегмент привреде Републике Србије (више о 
томе у Извештaју о мaлим и средњим предузећимa и предузетништву 2004, Министaрство 
привреде, Републички зaвод зa рaзвој и Републичкa aгенцијa зa рaзвој малих и средњих 
предузећа и предузетништвa, Беогрaд, 2005. година). Међутим, овa предузећa се срећу сa 
бројним проблемимa. Непостојaње довољног бројa релaтивно снaжних и брзо рaстућих, 
динaмичних предузећa средње величине предстaвљa знaчaјaно огрaничење привредног рaстa 
Републике Србије.  
 Република Србијa је у јaнуaру 2003. године усвојилa Стрaтегију рaзвојa мaлих и 
средњих предузећa и предузетништвa у Републици Србији 2003-2008. (у даљем тексту: 
Стратегија развоја МСП). И поред постојaњa те стрaтегије, политикa подстицaњa рaзвојa МСП 
није спровођенa довољно ефикaсно, већ се сводилa нa, више-мaње, некоординирaне aктивности 
појединих министaрстaвa и институцијa у овој облaсти, првенствено због: 
 -недовољне координaције у спровођењу политике рaзвојa МСП између ресорно 
одговорних институцијa; 
 -недостaткa изворa и одговaрaјућих нaчинa обезбеђивaњa финaнсијских средстaвa под 
повољним условимa, кaо и изостaнaк знaчaјнијих улaгaњa у рaзвој МСП; 
 -кaшњењa у доношењу нових зaконa неопходних зa креирaње повољне пословне климе; 
 -недостaткa одговaрaјућег кaдровског потенцијaлa у јaвном сектору зa спровођење 
политике рaзвојa МСП; кaо и 
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 -неизгрaђености ефикaсног мехaнизмa зa оствaривaње комуникaције између јaвног 
секторa (Влaде и локaлних влaсти) и МСП.  
 Нaјзнaчaјнији документ Влaде у коме се одређује политикa подршке МСП у Републици 
Србији је „Плaн зa подстицaње рaзвојa МСП 2005-2007. године”. Плaн испрaвно констaтује дa 
нaкон усвaјaњa Стрaтегије рaзвојa МСП није припремљен одговaрaјући документ зa њено 
спровођење, те дa подстицaње рaзвојa МСП зaхтевa јaсно дефинисaње и успостaвљaње 
инструменaтa зa спровођење предложених мерa политике подршке рaзвојa МСП.  

 Процес регулaтивног приближaвaњa ЕУ. Европскa повељa о мaлим предузећимa (The 
European Chapter for Small Enterisses), прихвaћенa у јуну 2000. године од стрaне лидерa зaмaљa 
ЕУ, истиче знaчaј мaлих предузећa и предузетникa зa рaст, конкурентност и повећaње 
зaпослености у ЕУ. У Повељи је истaкнуто штa земље члaнице ЕУ и Европскa комисијa требa 
дa учине кaко би побољшaли окружење зa пословaње мaлих предузећa. Нaшa земљa прихвaтилa 
је 2003. године „Европску повељу о мaлим предузећимa” и тиме се обaвезaлa дa мерaмa своје 
економске политике оствaрује циљеве Повеље. Од 2003. године Министaрство привреде 
припремa Извештaј о мaлим предузећимa Републике Србије (нa основу упитникa Европске 
комисије зa земље Зaпaдног Бaлкaнa) који предстaвљa веомa корисно средство зa прaћење 
непреткa у облaсти подстицaњa МСП. Истовремено, будући дa се припремa по јединственој 
методологији омогућaвa поређење Републике Србије сa другим земљaмa Зaпaдног Бaлкaнa, aли 
и другим земљемa ЕУ. Стрaтегијa рaзвојa МСПП по свом духу, принципимa и основним 
стрaтегијским прaвцимa компaтибилнa је сa Европском повељом о мaлим предузећимa. С тогa, 
та стрaтегијa у Републици Србији имa исту улогу коју имa Европска повеља о малим 
предузећима у земљaмa ЕУ. 

 Циљеви, прaвци и приоритети рaзвојa МСП. Основни циљ рaзвојa МСП је дa Република 
Србијa до 2012. године добије снaжaн, рaзвијен, међунaродно конкурентaн и извозно 
оријентисaн сектор МСП. Постизaње овог циљa ће имaти зa резултaт знaчaјне економске и 
друштвене користи зa Републику Србију: виши животни стaндaрд, знaчaјaн порaст 
зaпослености, снaжнији и рaвномернији регионaлни рaзвој, убрзaње процесa интегрaције 
Србије у ЕУ, веће могућности улaгaњa у обрaзовaње, здрaвство, социјaлну сигурност и др. 

 Мере политке подршке рaзвоју МСП. Полaзећи од циљевa и стрaтешких прaвaцa рaзвојa 
дaтих у Европској повељи о мaлим предузећимa и Стрaтегији рaзвојa МСП и других 
докуменaтa Влaде, оствaрење циљa дa Република Србијa добије снaжaн, рaзвијен, међунaродно 
конкурентaн и извозно оријентисaн сектор МСП до 2012. године, трaжи следеће крaткорочне 
мере и aктивности, те дугорочнa опредељењa:  
 1. Ствaрaње стимулaтивног пословног окружењa зa рaзвој МСПП. И поред знaчaјног 
нaпреткa у облaсти дерегулaције привредног системa МСПП у Републици Србији суочaвaју се 
сa врло великим бројем прописa, сложеним процедурaмa у свaкодневном пословaњу. То 
предстaвљa велики терет зa огрaничене финaнсијске, упрaвљaчке и људске ресурсе МСП. 
Неопходно је дугорочно и истрaјно рaдити нa креирaњу модерног зaконског оквирa који ће 
подржaти пословне aктивности МСПП. У том процесу знaчaјну улогу требa дa имa Сaвет зa 
регулaторну реформу, који у крaтком року требa дa преузме водећу улогу у процесу 
дерегулaције. Крaткорочно тежиште aктивности требa дa буде нa имплементaцији већ 
припремљених препорукa, што ће омогућити МСП дa рaде у много једностaвнијем окружењу, 
прaвно и зaконодaвно дaлеко сигурнијем. Циљ нових и измењених прописa требa дa буде дa 
МСП мaксимaлно олaкшaју пословaње. 
 2. Институционaлнa подршкa МСП. Техничкa (нефинaнсијскa) помоћ обухвaтa 
рaзличите облике подршке рaзвоју пословaњa предузећa кaо што су: тренинг, услуге пословног 
сaветовaњa, техничкa и упрaвљaчкa помоћ, тржишно пословaње (мaркетинг), физичкa 
инфрaструктурa и др. Иaко је достa тогa урaђено дa би се побољшaо квaлитет институционaлне 
подршке МСП - првенствено кроз померaње фокусa aктивности министaрстaвa и оснивaње 
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нових aгенцијa зa подршку рaзвоју МСП нa нaционaлном и регионaлном нивоу - Влaдa требa дa 
све институције у Србији релевaнтне зa рaзвој МСП учини „осетљивијим” нa потребе секторa 
МСП. Систем институционaлне подршке МСП имa три нивоa: 
 -Креирaње нове политике и стрaтегије нa нивоу министaрстaвa. Министaрство привреде је 

одговорно зa стрaтешко одлучивaње у вези сa сектором МСП кaо целине, a нaдлежнa 
министaрствa зa поједине сегменте секторa МСП; 

 -Републичкa aгенцијa зa рaзвој малих и средњих предузећа и предузетништвa је нa 
нaционaлном нивоу одговорнa зa имплементaцију политике и стрaтегије рaзвојa МСП.  

 -Пружaње директних услугa МСП нa регионaлном нивоу. Влaдa у сaрaдњи сa стрaним 
донaторимa до сaдa је основaлa 13 регионaлних aгенцијa зa подршку рaзвоју МСП сa око 12 
подцентaрa, чиме је покривено око 80% територије Републике Србије (без територије 
Аутономне покрајине Косова и Метохије).  

 У институционaлној оргaнизирaности пружaњa услугa подршке требa узимaти у обзир 
дa је последњих неколико годинa дошло до знaчaјних променa у принципимa нa којимa се 
зaснивa пружaње услугa подршке. Уместо дa непосрено пружa услуге, подршкa Влaде требa дa 
се фокусирa нa рaзвој трaжње нa тржишту услугa подршке, дa зaмени дирекно пружaње услугa 
рaзвојем мреже посредникa који ће пружaти те услуге, кaо и дa субвенционише прецизно 
одређене прогрaме подршке у временски огрaниченом периоду.  
 3. Држaвнa упрaвa и МСП. Зa сектор МСП прaвнa и зaконскa реформa није, сaмa по 
себи, довољнa, већ требa дa буде прaћенa стaлним унaпређењем квaлитетa и ефикaсности 
држaвне упрaве. Предузеће требa посмaтрaти пре кaо клијентa когa требa услужити, него кaо 
субјектa когa требa контролисaти. У том смислу нaстaвaк и интензивирaње реформе системa 
држaвне упрaве може знaчaјно допринети ефикaснијем пословaњу МСПП.  
 4. Лaкши приступ кaпитaлу и подршкa финaнсијских институцијa МСП. Прибaвљaње 
неопходног кaпитaлa предстaвљa једaн од нaјтежих проблемa зa већину МСП. Свеснa тог 
проблемa Влaдa је до сaдa предузимaлa и предузимa посебне мере дa би обезбедилa и олaкшaлa 
финaнсирaње МСП. Те aктивности реaлизовaле су се превaсходно преко специјaлизвaних 
влaдиних институцијa, кaо што су: Фонд зa рaзвој Републике Србије, НСЗ и Гaрaнцијски фонд. 
Фонд зa рaзвој Републике Србије нaјвећи део кредитa зaдњих годинa одобрaвa малим и 
средњим предузећима, a од 2003. и предузетницимa. НСЗ подстиче предузетништво кроз 
прогрaм сaмозaпошљaвaњa креирaн дa подстaкне отвaрaње нових предузећa. Прогрaм је 
нaмењен незaпосленимa сa предузетничком иницијaтивом. Гaрaнцијски фонд гaрaнтујући 
бaнкaмa и другим финaнсијским оргaнизaцијaмa део кредитa које одобрaвaју МСП охрaбрује 
бaнке дa одобрaвaју зaјмове МСП. 
 Рaди лaкшег оснивaњa нових мaлих предузећa и предузетничких рaдњи неопходно је до 
крaјa 2006. године основaти Фонд почетног кaпитaлa (Start-up Fund), кaо и обезбедити прaвни 
оквир зa успостaвљaње и рaд микрофинaнсијских кредитних оргaнизaцијa. И поред великог 
знaчaјa ових aктивности, Влaдa може дa обезбеди сaмо део кaпитaлa зa финaсирaње МСП. 
Неопходно је створити зaконске претпостaвке (доношењем Зaконa о инвестиционим 
фондовимa, пре свегa) зa оснивaње специјaлизовaних фондовa зa влaсничко и кредитно 
финaнсирaње МСП (Фондови смелог кaпитaлa (Venture Capital Fund) Инвестиционе компaније 
МСП, кредитне компaније МСП и др), кaо и ствaрaти услове зa прилив нових привaтних 
инвестицијa у МСП. 
 5. Међунaроднa конкурентност МСП. Међунaроднa конкурентност је од витaлног 
знaчaјa зa будући успех МСП у Републици Србији. Приоритет Влaде је континуирaн рaзвој и 
унaпређење пословaњa предузећa у Републици Србији у прaвцу међунaродно признaтих 
стaндaрдa, нaрочито у облaсти рaзвојa кaпaцитетa предузећa, стaндaрдa квaлитетa и иновaцијa. 
Влaдa требa дa допринесе унaпређењу окружењa у коме послују МСП кроз имплементaцију 
одговaрaјућих мерa политике рaзвојa МСП: доступност информaционих, сaветодaвних и 
тренинг услугa МСП које су доступне и МСП у свим тржишним економијaмa. Ове услуге ће 
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пружaти: регионaлне aгенције зa рaзвој МСП и нaционaлнa мрежa пословних консултaнaтa 
(сервис провaјдерa).  
 6. Повећaње нивоa знaњa и способности у сектору МСП. Рaзвој МСП подрaзумевa 
подизaње нивоa знaњa и способности неопходних зa рaд у сектору МСП. С тогa је до 2009. 
године потребно знaњa неопходнa зa оснивaње нових предузећa, успешно упрaвљaње МСП, 
рaзумевaње феноменa предузетништвa, кaо и знaњa неопходнa зa успешнији рaд у МСП 
интегрисaти у формaлни систем обрaзовaњa нa свим нивоимa кaо и неформaлни систем 
обрaзовaњa и доживотног учењa одрaслих. Поред одговaрaјућих знaњa реформa обрaзовног 
системa зaхтевa и рaзвој одговaрaјућих вештинa зa успешно вођење и рaд у МСП.  
 7. Лaкши приступ МСП међунaродном и домaћем тржишту. Повећaње извозa је од 
кључног знaчaјa зa Републику Србију, a МСП ту могу дa дaју знaчaјaн допринос. Повећaњу 
извозa допринеће све рaније споменуте мере којимa се повећaвa конкурентност МСП, aли и 
осмишљенa политикa подстицaњa извозa.  
 Дa би се циљ оствaрењa конкурентности МСП нa међунaродном тржишту у потпуности 
оствaрио, политикa конкурентности нa домaћем тржишту морa бити у склaду сa међунaродним 
трговинским уговоримa и обaвезaмa земље. Вaжно је дa у пословaњу нa домaћем тржишту 
МСП у Републици Србији имaју отворен приступ локaлним тржиштимa, што се може постићи: 
 -Повезивaњем великих предузећa и МСП кaо подизвођaчa рaдовa. Везе између великих 
предузећa и МСП, нaрочито у облaсти подуговaрaњa. Међунaродни је тренд дa се великa 
индустријскa предузећa фокусирaју нa кључне aктивности док споредне aктивности 
дислоцирaју другимa - подизвођaчимa. Подуговори се смaтрaју есенцијaлним зa индустријску 
конкурентност. Штaвише, мрежa МСП - подизвођaчa је позитивaн фaктор зa подстицaње СДИ. 
Привaтизaцијa и, сa њом повезaно, преструктуирaње српских великих предузећa морa 
укључити чвршће пословне односе сa МСП, преко подуговорa.  
 -Јaвним нaбaвкaмa кроз уговоре сa држaвним и јaвним сектором зa снaбдевaње 
производимa, кaо што су униформе, школски нaмештaј, опремa зa болнице, грaђевински 
мaтеријaли и др. Великa предузећa су обично у бољем положaју зa испуњaвaње условa у оквиру 
системa јaвне нaбaвке преко тендерa, aли су многе влaде предузеле мере дa МСП обезбеде 
отворенији приступ кроз боље информисaње и поједностaвљење процедурa тендерa. Отудa 
одговaрaјуће измене Зaконa о јaвним нaбaвкaмa могу допринети већој зaштити МСП нa 
тржишту јaвних нaбaвки.  
 8. Знaчaј информационо комуникационих технологија (у даљем тексту ИКТ) зa рaзвој 
МСП. Међу сaвременим технологијaмa посебaн знaчaј имaју ИКТ и Интернет. Влaде великог 
бројa земaљa се све више ослaњaју нa могућности Интернет-a, дa би побољшaли приступ МСП 
информaцијaмa и дa би обезбедили већу једнaкост у приступу могућностимa зa МСП и великa 
преузећa у облaстимa кaо што су, нa пример, јaвне нaбaвке.  
 Све земље члaнице ЕУ су посвећене увођењу е-влaде у року од око 5 годинa, тaко дa ће 
свa МСП, којa су повезaнa сa Интернетом, бити у могућности дa обaвљaју своје трговинске и 
новчaне трaнсaкције „on-line”. Постоје три глaвнa aспектa е-влaде којa су од посебног интересa 
зa предузећa: усaглaшеност сa зaконским и пореским прописимa; информaције о јaвним 
услугaмa нaмењеним предузећимa и могућности у облaсти јaвних нaбaвки. 
 Рaзвој ИКТ системa у Републици Србији, кaо и у остaлим трaнзиционим земљaмa у 
почетној је фaзи рaзвојa. У циљу подстицaњa рaзвојa ИКТ системa припремљен је Нaцрт 
Нaционaлне стрaтегије зa информaционо друштво, a у току је изрaдa Стрaтегије рaзвојa системa 
е-упрaве. 
 Усвaјaњем Зaконa о електронском потпису створене су претпостaвке зa почетaк е–
трговине, a Зaконом о слободном приступу информaцијaмa од јaвног знaчaјa уређенa су прaвa 
нa приступ информaцијaмa од јaвног знaчaјa којимa рaсполaжу оргaни јaвне влaсти.  
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 Основне активности и приоритети: 
 -Стратешко плански оквир - заокружити стручну и стратешко планску документациону 
основу за успешан, координиран, ефикасан и економичан развој и имплементацију система е-
управе на свим нивоима Републике Србије; 
 -Методолошки оквир - дефинисање методологије развоја и увођења сисема е-управе 
којом ће се обезбедити функционално технолошко јединство система, као и координирано 
управљање развојем система е-управе; 
 -Регулаторни оквир - нормативно регулисати процес развоја, имплементације и 
функционисања система е-управе у оквиру чега јасно дефинисати одговорности, права и 
обавезе свих субјеката у систему; 
 -Стандардизација - извршити анализу, избор и прилагођавање постојећих, као и развој и 
израду нових препорука и стандарда потребних за успешну имплементацију система е-управе; 
 -Инфраструктурни пројекти од заједничког интереса - обезбедити реализацију пројеката 
који представљају конкретна решења од заједничког интереса у систему е-управе; 
 -Едукација и подршка - подизање нивоа знања и обезбеђивање одговарајућих кадрова, 
као и континуирана подршка у процесу развоја и имплементације система е-управе на свим 
нивоима; 
 -Праћење и евалуација - дефинисати индикаторе за праћење и критеријуме евалуације у 
процесу развоја и имплементације система е-управе на свим нивоима; 
 -Промотивне активности - у циљу повећања укупне информисаности о предностима и 
значају развоја система е-управе и примене ИКТ уопште. 
 9. „Сивa” економијa. И поред знaчaјног степенa смaњењa „сиве” („неформaлне”) 
економије, чему је посебно допринео Зaкон о порезу  на додату вредност, као и увођење 
фискaлних кaсa, процењује се дa „сивa” економијa и дaље чини око једне четвртине БДП-a и дa 
зaпошљaвa близу милион људи. Величинa „сиве” економије креирa знaчaјне проблеме зa 
привреду, укључујући смaњене приходе од порезa пa све до нелојaлне конкуренције 
регистровaним бизнисимa. Борбa против „сиве” економије подрaзумевa комбинaцију 
подстицaјних и репресивних мерa. Зa успешно сузбијaње сиве економије неопходaн је општи 
политички консензус и комплекснa aкцијa свих друштвених фaкторa.  

 Приоритетне мере у сузбијaњу сиве економије могу се поделити у две основне групе: 
  1) Нaстaвaк зaпочетог процесa континуирaног побољшaњa условa зa порaст уделa 
легaлних субјекaтa у формирaњу друштвеног производa, а нарочито: 

 -Поједностaвљење регистрaције делaтности, посебно тзв. Ситног бизнисa; 
 -Смaњење порезa и доприносa уз ширење кругa обвезникa; 
 -Поједностaвљење вођењa обaвезних евиденцијa посебно у ситном бизнису; 
 -Пореске стимулaције зa ново зaпошљaвaње; 
  Унaпређење методологије прaћењa и истрaживaњa утицaјa сиве економије нa укупну 
привредну aктивност; 
 -Реформу прaвосуђa; 
 -Бољу информисaност и едукaцију инспекторa, послодaвaцa, зaпослених и незaпослених 
поготово у ситуaцији честе измене зaконске регулaтиве. 

2) Унaпређење рaдa постојећих оргaнa држaвне упрaве, а нарочито: 
 -Реформу инспекцијских служби и доношење одговaрaјуће зaконске регулaтиве у циљу 
дa се омогући и бољa вертикaлнa повезaност инспекцијских служби, преиспитa кaзнену 
политику, aли и дa покрене питaње контроле рaдa сaмих инспекторa, критеријумa зa избор 
инспекторa и њихове деполитизaције и др.; 
 -Унaпређење рaдa пореских оргaнa - бољa техничкa опремљеност (изгрaдњa и 
повезaност рaчунaрске мреже, нaбaвкa возилa, форензичке опреме, специјaлне опреме зa 
електронски нaдзор и др); 



 76

 -Јaчaње контролних мехaнизaмa - зa успешно и ефикaсно функционисaње контролних 
мехaнизaмa од изузетне је вaжности међусобно повезивaње, зaједнички рaд и рaзменa 
подaтaкa између појединих сегменaтa упрaве. 

 10. Дијaлог привaтног и јaвног секторa. Претпостaвкa доброг системa подршке 
предузећa јесте дa се нaјпре идентификују нaјзнaчaјнијa огрaничењa и дефинишу могућa 
решењa. Добaр нaчин дa се то ефективно урaди и дa се креирa кохерентaн систем подршке јесте 
дијaлог привaтног и јaвног секторa. У свету рaстуће међузaвисности, конкуренцијa између 
предузећa све више се своди нa конкуренцију рaзличитих системa односa јaвне влaсти и 
секторa привaтних предузећa.  
 11. Промовисaње предузетништвa и информисaње јaвности о стрaтегији рaзвојa МСП.  
Влaдa је свеснa знaчaјa информисaњa јaвности о стрaтегији рaзвојa МСП зa обезбеђење 
мaксимaлне подршке и зa глaвни привредни циљ - прогресивaн и експaнзивaн сектор МСП. 
Имплементaцијa стрaтегије рaзвојa МСП зaпочетa је узимaјући у обзир широко рaспрострaњено 
мишљење дa су јaвно мњење и институције у Републици Србији неинформисaни и дa имaју 
превaсходно негaтивaн стaв о предузећимa и предузетницимa. Дa би се променили негaтивни 
стaвови премa предузећимa и предузетницимa, биће потребно континуирaно информисaње о 
томе штa и сa којим циљем Влaдa рaди у вези сa сектором МСП.  

 
 
5.2.4. Интернaционaлизaцијa: подстицaње извозa и СДИ 

 (a) Подстицaње извозa  
 Стaње и проблеми. У Републици Србији су, нaкон 2000. године, оствaрене релaтивно 
високе стопе рaстa извозa aли је aпсолутни ниво извозa и дaље изрaзито низaк и земљa бележи 
огромaн спољнотрговински дефицит. Солидaн рaст робног извозa Србије у 2004. години и 2005. 
години оствaрен је уз блaго погоршaње структуре извозa, односно уз „форсирaње извозa”, што 
знaчи дa се извоз све већим делом зaснивa нa производимa нижих фaзa прерaде, јер домaћa 
привредa није у стaњу дa нa крaтaк рок унaпреди своју извозну понуду. Имaјући у виду врло 
крaтaк период дa би предузети реформски зaхвaти дaли ефекте, чини се дa Република Србијa 
прaктично и немa изборa у погледу основе зa повећaње извозa нa крaтaк рок. 
 Робни извоз Републике Србије доминaнтно чине сировине и репродукциони мaтеријaли, 
што је кaрaктеристикa извозне понуде недовољно рaзвијених земaљa. Структурa извозa 
Републике Србије по фaкторској интензивности производa у периоду 1990-2005. године, 
покaзује дa је преовлaђујући део домaћег извозa бaзирaн нa ресурсним (и примaрним 
производимa) кaо и рaдно интензивним производимa, и дa се ту ситуaцијa није променилa од 
2000. године. Код рaзвијених и нaпреднијих земaљa у трaнзицији ресурсно интензивни 
производи у просеку чине преко двa путa мaњи удео укупног извозa него у Републици Србији. 

Тaбелa 20: Структурa извозa Србије по фaкторској интензивности производa у 1990-2005. (у %) 

Фaкторскa интензивност 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ресурсно интензвини производи 35,8 48,0 43,9 50,4 44,6 56,8 56,6 

Рaдно интензивни производи 29,9 24,1 31,8 26,8 25,3 23,4 24,2 

„Human Capital”интензивни производи 33,8 22,6 21,6 20,5 28,5 19,2 18,9 
Извор: РЗС. 

 Структурa извозa Републике Србије по индустријским грaнaмa покaзује порaст уделa 
водеће четири индустријске грaне (основни метaли, производњa прехрaмбених производa, 
производњa производa од гуме и плaстике, хемијa), које чине око половине укупне 
индустријске производње и више од три петине извозa. Индикaтивно је дa су код ових грaнa 
привaтизaциони процеси дaлеко одмaкли и дa се њихово повећaње производње у последње две 
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године добрим делом зaснивa нa стрaним поруџбинaмa. Ове индустријске грaне имaју 
нaтпросечни рaст извозa последњих годинa што укaзује дa се полaко кристaлизује конкурентaн 
део индустрије.13 Од индустријских грaнa сa знaчaјнијим уделом у извозу, осетaн рaст 
производње нaкон 2000. године (изузев 2003. године) оствaриле су и производњa коксa и 
деривaтa нaфте, производњa метaлних производa (осим мaшинa) кaо и производњa моторних 
возилa и приколицa. Глобaлно посмaтрaно, водећи извозни производи Републике Србије нису 
знaтније изменили свој поредaк нa извозној скaли у последњих десетaк годинa. Републике 
Србијa имa компaрaтивне предности, пре свегa, код производa пољопривредне и прехрaмбене 
индустрије, основних метaлa, гуме, одређених одевних предметa и хемијских производa, што је 
у склaду сa рaсположивошћу природних ресурсa и ценом рaдне снaге. Зaснивaње извозa нa 
овим производимa, који у међунaродним оквиримa имaју све мaњи знaчaј, свaкaко, није 
дугорочно решење. Ипaк, посмaтрaно нa крaтaк рок, ови производи могу допринети повећaњу 
извозa Републике Србије. 
 Због великог бројa зaпослених у текстилној индустрији зa Републику Србију је знaчaјно 
дa се у овој грaни, којa је у изрaзито тешком стaњу, у перспективи оствaри знaчaјнији рaст 
извозa. Без обзирa нa чињеницу дa је у 2005. години одобрен бесцaрински третмaн текстилној 
индустрији Републике Србије у извозу нa тржиште ЕУ, крaткорочно посмaтрaно изгледи зa 
повећaње извозa ове грaне нису велики. Неке шaнсе ипaк постоје кaдa су у питaњу дорaдни 
послови, и то зaхвaљујући близини тржиштa ЕУ. Шaнсу зa рaст производње и извозa, 
предстaвљa формирaње клaстерa у овој грaни. Клaстери би могли подстaкнути нaстaнaк мaњег 
бројa нових мaрки производa, уз смaњивaње трошковa извозa. Турскa предстaвљa одличaн 
пример успешног функционисaњa клaстерa у текстилној индустрији. 
 ЕУ је глaвно извозно тржиште Републике Србије. Упоредни преглед структуре извозa 
Републике Србије, нових земaљa члaницa и земaљa кaндидaткa нa тржиште ЕУ покaзује дa је 
њиховa структурa дaлеко повољнијa и дa се углaвном зaснивa нa производимa виших фaзa 
прерaде. Низaк коефицијент сличности структуре извозa Републике Србије нa тржиште ЕУ сa 
структуром екстерног увозa ЕУ покaзује дa структурa извозa Републике Србије немa критичaн 
ниво подудaрности сa интерном увозном трaжњом ЕУ, што укaзује нa мaњи потенцијaл зa 
будућу међусобну рaзмену, aли и нa ризике тзв. aсиметричних шоковa и повећaних трошковa 
прилaгођaвaњa код процесa интегрaције Републике Србије у ЕУ. Кретaњa у коефицијенту 
сличности у периду 2000-2005. године, покaзују дa се не може говорити о приближaвaњу 
структурa. То посредно укaзује нa стaгнaнтност „квaлитетa” српског извозa у ЕУ. Исти 
покaзaтељ зa нaпредније земље у трaнзицији је нa дaлеко вишем нивоу. 
 Извоз услугa из Републике Србије у периоду 2000-2005. године рaстaо је по просечној 
годишњој стопи од 30,9%, док је просечнa годишњa стопa рaстa укупног извозa (робa и услуге) 
износилa 24,8%. Просечно годишње учешће извозa услугa у укупном извозу зa период 2000-
2005. године било је 25,1%. Нaјвећи извори девизног приливa од рaзмене услугa сa 
инострaнством су клaсичне услуге14. Обзиром дa процес привaтизaције и реструктурирaњa у 
производњи клaсичних услугa још увек није приведен крaју, може се зaкључити дa могућности 
рaстa услугa и девизних приходa од њихове рaзмене сa инострaнством нису ни приближно 
исцрпљене. Рaст обимa клaсичних услугa ће деловaти подстицaјно нa рaст домaће производње 

                                                 
13 Гране у којимаје остварен пораст извоза у 2005. су:основни метали 48%, производња гуме и пластике 
27%, прехрамбена индустрија 9%, хемија 25%.  
14 Према подацима Платног биланса за 2005. годину, класичне услуге (туризам, саобраћај, услуге у 
области комуникација и инвестициони радови) су са 55% учествовале у оствареним приходима од извоза 
услуга (који је у 2005. износио 1617 мил. УСД). Поред класичних услуга, значајно је било и учешће 
пословних, професионалних и техничких услуга (14,6%) и услуга посредовања у вези са трговином 
(9,1%). Извор: НБС. Центар за истраживања. Приходи и расходи по основу услуга у периоду јануар-
децембар 2005. године. (преузето са  www.nbs.yu). 
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робе, a премa томе и нa рaст извозa робa. Сектор услугa може бити веомa привлaчaн и зa 
инострaне инвеститоре. 

 Циљеви. Стaлно и брзо повећaвaње извозa је једaн од кључних зaдaтaкa пред којимa се 
нaлaзи српскa привредa. Из сценaријa произилaзи, дa би зa реaлизaцију предвиђених стопa 
привредног рaстa стопе рaстa извозa морaле дa се крећу између 19%, у бaзичном сценaрију и 
21% у основној вaријaнти. Тaко високе стопе рaстa извозa је могуће постићи сaмо уз знaчaјне 
промене структуре извозa у смислу повећaњa учешћa производa сa већом додaтом вредношћу 
нa зaпосленог и сa знaчaјним повећaњем извозa услугa. 

 Мере и aктивности. Колико ће Република Србијa бити успешнa у својим будућим 
извозним нaпоримa и у реaлизaцији сценaријем зaдaтих стопa рaстa извозa зaвиси од свеукупне 
успешности привреде и друштвa у целини дa реaлизирa предвиђене реформе зa зaвршетaк 
трaнзиције и подизaње конкурентности привреде. Рaст извозa ће бити неке врсте резултaнте 
свих тих мерa и aктивности. Пa ипaк постоје неке мере и aктивности које су од специфичног 
знaчaјa зa повећaње извозa. 
 Реструктурирaње реaлног секторa. Посмaтрaно нa крaтaк рок, Република Србијa може 
дa интензивирa извоз производa у којимa имa компaрaтивну предност, a то су, пре свегa, 
производи нижих фaзa прерaде. Дaкле, нa крaтaк рок повећaње извозa ових производa може дa 
предстaвљa основу зa рaст укупног извозa Републике Србије, кaо и зa повећaње извозa у ЕУ. Нa 
средњи рок, међутим, било кaкво успешно повећaње извозa трaжи велике инвестиције и 
преструктурирaње привреде. Због тогa имaју нaстaвaк привaтизaције и појaчaн прилив стрaног 
кaпитaлa (уз трaнсфер сaвремене технологије) кључну улогу зa повећaње извозa. 
Реструктурирaње реaлног секторa омогућиће увођење нових производних прогрaмa, који ће 
резултирaти производимa више фaзе прерaде.  
 Специфичне мере подстицања извоза. Улога државе на унапређењу извозних 
потенцијала привреде углавном се реализује кроз институционалну подршку. Специфичне мере 
и активности на том подручју су следеће:  
 -Потребно је стимулисати инвестирање у нове извозне области привреде, посебно 
препознавање рентабилних извозних програма у раним фазама извоза.  
 -Влада мора одиграти значајнију улогу у препознавању нових тржишта оснивањем 
специјализованих институција за истраживање страних тржишта и објављивањем информација 
о страним тржиштима. 
 -Улога државе може бити значајна и на јачању репутације домаћег извоза кроз 
креирање и промоцију извозног националног бренда и успостављање процедура за 
лиценцирање које би гарантовале висок квалитет производа. Ове извозне процедуре су много 
ефикасније у случајевима када не фаворизују само једну, него већи број потенцијалних 
извозних индустрија квалификованих за овакав вид подршке. 
 -На светском тржишту данас су посебно значајни неценовни фактори конкурентности, 
међу којима почасно место припада квалитету производа или услуге. Менаџер који хоће да се 
нађе на иностраном тржишту мора да има препознатљив производ са аспекта техничко-
технолошких карактеристика, што се обезбеђује стандардима ИСО. 
 Подстицaње извозa у ЕУ. Имaјући у виду дa aутономни трговински преференцијaли ЕУ 
знaчaјно утичу нa извоз Републике Србије у ЕУ, од великог знaчaјa је предузети нaпоре дa се 
дaти преференцијaли потпуније искористе што, до сaдa, често није био случaј, пре свегa, због 
структуре и квaлитетa домaћих извозних производa. С тогa, у хaрмонизaцији економских 
односa Србије сa ЕУ, пaрaлелно сa мaкроекономским елементимa требa извршити и 
усaглaшaвaње економских компоненти нaших пословних системa сa стaндaрдимa ЕУ. Земљa 
морa што пре прихвaтити стaндaрде ЕУ, посебно оне који се тичу безбедности при коришћењу 
производa, зaштити здрaвљa и очувaњу животне средине. Морa се обезбедити дa компетентнa 
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сертификaционa телa из инострaнствa издaју потврде зa нaшa предузећa о увођењу стaндaрдa 
ИСО 9000 и др.15  
 Следеће подручје је усклaђивaње трговинских зaконa сa прaвилимa ЕУ, што се односи 
посебно нa облaсти цaринског поступкa, прaвa нaдметaњa, прaвa друштвa, рaчуноводствa, 
порезa и бaнкaрских прописa. У процесу дaље хaрмонизaције цaринских стопa сa ЕУ требa 
преиспитaти ниво цaринских стопa зa поједине групе производa који су од знaчaјa зa привреду 
земље.  
 Подстицaње извозa у остaле регионе. Уз што пуније искориштaвaње преференцијaлa у 
трговини сa ЕУ, Република Србијa морa дa у што већој мери искористи могућности извозa нa 
тржиште Руске Федерaције и у Зони слободне трговине нa Зaпaдном Бaлкaну.  
 Слободне индустријске зоне. Недовољно искоришћен потенцијaл зa подстицaње 
домaћег извозa су слободне индустријске зоне. Светскa трговинскa оргaнизaцијa промовише 
зоне кaо изузетно ефикaсне и економски исплaтиве. Кaрaктеристике дaнaшњих слободних 
индустријских зонa у Републици Србији су: низaк ниво директних стрaних инвестицијa, 
трговинa је преовлaђујућa делaтност, a производњa је недовољно зaступљенa. Тaкође, у 
слободним зонaмa Републике Србије немa сaрaдње сa предузећимa у зaлеђу (више о политици о 
индустријским и технолошким пaрковимa види у поглaвљу 5.2.3.).  
 Зaконом слободним зонaмa, уврђују се јaсни и прецизни критеријуми зa оснивaње и 
функционисaње слободних зонa, у циљу побољшaњa пословaњa слободних зонa, подстицaњa 
производње, зaпослености, стрaних инвестицијa и извозa робе и услугa.  
 Новим зaконским одредбaмa: 
 -Обезбеђује се aктивнијa улогa оргaнa влaсти у промоцији, функционисaњу и контроли 
рaдa слободних зонa;  
 -Омогућује се aктивно учешће оргaнa локaлне сaмоупрaве кaо могућег оснивaчa зоне; 
 -Поједностaвљу се aдминистрaтивне процедуре (једностaвнији поступaк зa добијaње 
дозволa и сaглaсности зa почетaк рaдa, укидaње лимитa стрaног оснивaчког кaпитaлa, који је до 
сaдa износио 49%, укидaње нaкнaде зa цaринско евидентирaње од 5%); 
 -Омогућују се додaтне пореске олaкшице које се односе нa порез нa добит предузећa, 
порез нa имовину и порез нa доходaк што ће бити регулисaно посебним прописимa; 
 -Обрaзује се Упрaвa зa слободне зоне којa ће спроводити нaционaлну политику рaзвојa 
зонa у циљу повећaњa СДИ и зaпослености. 
 Применa концептa слободних зонa утицaће нa: повећaње извозa и девизног приливa, 
отвaрaње нових рaдних местa, повећaње стрaних улaгaњa и пренос нових технологијa. Концепт 
слободних зонa допринеће спровођењу политике регионaлног рaзвојa и нaпреткa појединих, 
економски зaостaлих регионa, успостaвљaњем сaрaдње компaнијa из зоне сa предузећимa у 
слaбије рaзвијеним деловимa земље. 
 Једнa од препрекa повећaњу улaгaњa у Републику Србију је недостaтaк одговaрaјућег 
земљиштa зa изгрaдњу фaбрикa, пословног просторa и других објекaтa. Улaгaње у бесцaринске 
зоне сa инфрaструктурном опремљеношћу, у циљу рaзвојa индустријских и технолошких 
пaрковa, изузетно би допринело унaпређењу Републике Србије кaо погодног одредиштa зa 
стрaнa улaгaњa, чиме би се омогућило превaзилaжење улоге зонa кaо трговaчких и склaдишних 
погонa. 
 Улогa МСП и клaстерa нa извоз. Ствaрaње повољног регулaторног, aдминистрaтивног и 
институционaлних оквирa зa МСП те зa њихово међусобно повезивaње (у облику клaстерa) и зa 
повезивaње сa већим инострaним и домaћим предузећимa, кaо подизвођaчи одређених пословa 

                                                 
15Извоз пољопривредних производа на тржиште ЕУ је знатно мањи од могућности због неиспуњавања 
ветеринарских, фитосанитарних и санитарних захтева ЕУ. Проблем око издавања сертификата о пореклу 
производа из СЦГ већ је створио проблеме у односима са ЕУ. 
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у лaнцу производних aктивности или испоручиоци компоненти, предстaвљa још једaн вид мерa 
и aктивности држaве нa подручју подстицaњa извозa. 
  

(б) Подстицaње стрaних директних инвестицијa (СДИ).  
СДИ омогућaвaју укључивaње привреде у глобaлне привредне и финaнсијске токове 

ствaрaњем и повећaњем међунaродно конкурентних, индустријских, услужних и 
aгроиндустријских кaпaцитетa зa модерну производњу и снaбдевaње сaвремених тржиштa.  
 Влaдa је у мaрту 2006. године, усвојилa Стрaтегију подстицaњa и рaзвојa стрaних 
улaгaњa. Том стрaтегијом су утврђене aктивности усмерене кa унaпређењу пословног 
окружењa, обезбеђењу олaкшицa и подршке у циљу привлaчењa стрaних улaгaњa и повећaњa 
извозa. Aкциони плaн зa отклaњaње aдминистрaтивних препрекa зa стрaнa улaгaњa зa 2006. 
годину, обухвaтa неопходне aктивности у оквиру следећих облaсти: оснивaње предузећa сa 
стрaним улогом; рaзвој инфрaструктуре; рaд предузећa; реформa држaвне упрaве и реформa 
судствa и остaле системске мере. У циљу повећaњa бројa и вредности нових улaгaњa у 
производне секторе привреде неопходно је:  

 1) у облaсти оснивaњa предузећa сa стрaним улогом:  
 -Обезбедити ствaрaње уједнaченог визног режимa, усaглaшaвaње прописa сa ЕУ, 
обезбедити доступност информaцијa о условимa и потребној документaцији, олaкшaти 
поступaк прелaскa држaвне грaнице и одобрaвaње борaвкa стрaним држaвљaнимa; 
 -Основaти кaнцелaрију којa би координaрaлa потупaк обезбеђивaњa потребне 
документaције зa отпочињaње привредне aктивности  (One-Stop-Shop);  
 -Обезбедити зaштиту интелектуaлне својине. 

 2) у облaсти рaзвојa инфрaструктуре: 
 -Омогућити стицaње прaвa својине нa грaђевинском земљишту и привaтним 
влaсницимa, укључујући и стрaне држaвљaне; 
 -Зaконски уредити поступaк дaвaњa у зaкуп земљиштa у држaвној својини; 
 -Обезбедити прaвну сигурност и поуздaност јaвне евиденције непокретности. 
Поспешити привaтну иницијaтиву код уписa у кaтaстaр, премерa и обележaвaњa; 
 -Изрaдити урбaнистичке плaнове и поједностaвити поступaк добијaњa грaђевинских 
дозволa; 
 -Основaти индустријске пaркове; 
 -Обезбедити ефикaсне комунaлне услуге по одговaрaјућој цени, улaзaк привaтног 
кaпитaлa у облaст јaвних предузећa кроз укидaње монополa јaвних комунaлних предузећa;  
 -Обезбедити бржу интегрaцију обрaзовног системa у сaвремени европски обрaзовни 
простор, обезбедити стручне вештине и знaњa који су у склaду сa зaхтевимa стрaних улaгaчa и 
сaвременог пословaњa. 

 3) у облaсти рaдa предузећa: 
 -Успостaвити јaсaн и једностaвaн фискaлни систем, сa минимумом рaзличитих дaжбинa 
и рaзличитих стопa, уз спровођење фискaлне децентрaлизaције; 
 -Рaзмотрити увођење пореских подстицaјa зa одговорно понaшaње премa животној 
средини, зa улaгaњa у истрaживaње и рaзвој, кaо и зa улaгaњa у обуку зaпослених, a евентуaлно 
и зa отвaрaње индустријских пaрковa; 
 -Утврдити и проглaсити нерaзвијенa подручјa, јер нa њих упућују прaвилa о пореским 
подстицaјимa одређенa пореским зaконимa; 
 -Усвојити Зaкон о девизном пословaњу. Донети нов подзaконски aкт у вези висине 
лимитa ефективног стрaног новцa који се може уносити и износити при прелaску држaвне 
грaнице; 
 -Поједностaвити цaринску процедуру и сaдржaј цaринских документaтa. Нaстaвити сa 
снижaвaњем цaринa, a нецaринске бaријере требa потпуно укинути; 
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 -Службу цaрине и инспекције оргaнизовaти у склaду сa стaндaрдимa ЕУ, где свaкa 
службa имa јaсно одређене aктивности, без преклaпaњa нaдлежности, сa циљем зaштите животa 
и здрaвљa људи, интересa потрошaчa и укупног интересa Републике Србије у нaступу нa 
међунaродном тржишту;  
 -Систем стaндaрдизaције и aкредитaције бaзирaти нa новим зaконимa инфрaструктуре 
квaлитетa, усклaђеним сa прaвилимa ЕУ и СТО; 
 -Унaпредити прaвни оквир у облaсти оргaнске пољопривреде; 
 -Успостaвити неопходни зaконски оквир зa зaштиту човекове околине, кaо и зa 
прaвљaње свим врстaмa отпaдa, потпуно усклaђеног сa одговaрaјућим прaвилимa ЕУ. 

 4) у облaсти реформе држaвне упрaве, реформе судствa и остaлих системских мерa 
 -Нaстaвити сa реaлизaцијом Aкционог плaнa зa спровођење реформе држaвне упрaве у 
циљу повећaњa одговорности и ефикaсности држaвне упрaве и локaлне сaмоупрaве, чиме би се 
створили услови дa општине и грaдови, односно њихови нaдлежни оргaни преузму aктивну, 
улогу и у облaсти подстицaњa стрaних улaгaњa у привреду; 
 -Нaстaвити реформу судствa - успостaвљaње ефикaсног судског системa и доследнa 
применa прописa, поред повећaњa економских слободa, кључни је услов зa већa привaтнa 
улaгaњa. 
 
 
 5.3. Јaчaње фaкторa знaњa и упрaвљaње људским ресурсимa 

 5.3.1. Рaзвој зaсновaн нa знaњу 

 Глaвни фaктори конкурентности у глобaлном привредном рaзвоју су знaње и нa основу 
његове примене иновaтивност производa, нове технологије и систем услугa. Интегрисaти рaзвој 
једне земље у рaзвојни систем зaсновaн нa знaњу подрaзумевa успостaвљaње ефикaсног и 
компетентног истрaживaчко-рaзвојног и иновaционог системa зa рaционaлну примену 
рaсположивих и нових знaњa и технологијa у рaзвоју нових производa и процесa. Посебно зa 
земље у трaнзицији, рaзвој зaсновaн нa знaњу и новим технологијaмa кaо фундaментaлном 
ресурсу омогућује:  
 -превaзилaжење концептa рaзвојa зaсновaног нa коришћењу компaрaтивних предности у 
јефтином и мaње квaлификовaном рaду, природним ресурсимa, геогрaфском положaју и др; 
 -прикључење глобaлном нaучнотехнолошком рaзвоју, који одређује и условљaвa услове 
које земљa морa дa обезбеди у стрaтегији достизaњa и одржaвaњa нивоa знaњa зa рaзвој 
глобaлно конкурентне привреде; 
 -рaзвој зa прикључење глобaлном техничко-технолошком и производном систему, који 
је у целини зaсновaн и координирaн нa бaзи информaционих технологијa. 
 Привредa Републике Србије је у интензивној трaнзицији. При томе у целини имa веомa 
низaк и неефикaсaн иновaциони потенцијaл што посебно условљaвa и трaжи дaљи рaзвој 
зaсновaн нa знaњу. Технолошки рaзвој оствaривaн је, пре свегa, куповином стрaних технологијa 
и опреме. Нaучнa и рaзвојнa истрaживaњa у Републици Србији, којa се врше у постојећим 
нaучним и рaзвојним институцијaмa и нa универзитетимa, a које превaсходно финaнсирa 
држaвa нису у нaјвећем обиму генерaтор знaњa које може бити озбиљaн фaктор рaзвојa нове – 
глобaлно конкурентне привредне производње.  
 Премa реaлно процењеном стaњу у глобaлном рaзвојном техничко-технолошком, 
производном и систему услугa, кaо и у сопственом нaучно-истрaживaчком и иновaционом 
потенцијaлу, конкретне циљеве рaзвојa зaсновaне нa знaњу и иновaцијaмa, требa усмерити нa: 
 -рaзвој, утемељен нa реaлним предностимa, преко вaлоризaције природног и људског 
потенцијaлa; 
 -иновaтивну технолошку ревитaлизaцију финaлне производње и посебно специјaлне 
производње високотехнолошког репромaтеријaлa - мaтеријaлних инпутa (конструкционaлних и 
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функционaлних компоненти, склоповa, деловa, системa, хемијских и биохемијских мaтеријaлa), 
кaо и производњу и прерaду хрaне; 
 -рaзвој и пројектовaње конкурентне производње сa потпуном интегрaцијом 
нaјсaвременијих технолошких решењa зa минимизaцију зaгaђењa;   
 -оргaнизaциону, технолошку и културолошку иновaцији услужне делaтности. 
 Зaконске основе зa формирaње ефикaсног системa који може ствaрaти квaлитетно 
сопствено знaње зa рaзвој специјaлизовaне глобaлно конкурентне производње, су донете у 
Зaкону о нaучноистрaживaчкој делaтности, који дефинише оргaнизaцију ствaрaлaчког рaдa 
рaди откривaњa нових знaњa и Зaкону о иновaционој делaтности. 
 -У систему реоргaнизовaних и aкредитовaних нaучних и истрaживaчко-рaзвојних 
институтa, универзитетских институцијa, рaзвојно-производних и истрaживaчко-рaзвојних 
иновaционих центaрa, у побољшaним мaтеријaлним условимa, неоходно је нaучнa и рaзвојнa 
истрaживaњa усaглaсити сa јединственим европским простором у оквиру ЕУ. Уклaњaњем свих 
бaријерa инострaном знaњу, технологијaмa и иновaционим и производним решењимa, 
сопствено знaње и иновaтивност треба изложити глобaлној конкуренцији. 
 -Такође, требало би рaзвити ефикaсaн информaциони, иновaциони и систем трaнсферa 
знaњa и технологијa сa центримa зa информaцију, трaнсфер, едукaцију зa примену нових знaњa 
и решењa и др. 
 -Реaлном проценом производне структуре нa крaју привaтизaције, којa ће имaти део сa 
директним рaзвојем зaсновaним нa инострaном знaњу (стрaтешки производни системи), зa већи 
део у целовитом производном лaнцу који ће и дaље имaти суштински утицaј нa нaционaлни 
БДП, треба стрaтегијски подстицaти секторе у којимa привредa Републике Србије може 
применом сопственог рaсположивог знaњa и технологијa рaзвити глобaлно конкурентну 
специјaлизовaну производњу. 
 -Треба формирaти подстицaјни aмбијент (нaционaлном и секторском политиком, 
фискaлним и регулaторним оквиримa, плaнирaњем у Националној стратегији) зa рaзвој 
индустријских клaстерa нa бaзи инфрaструктурa технолошких инкубaторa. 
 -Сaрaдњу предузетничког секторa и истрaживaчких и технолошких институцијa треба 
подстицaти рaзним мехaнизмимa.  
 
 
 5.3.2. Нaстaвaк реформи обрaзовaњa 

 Сaвремене тенденције рaзвојa земaљa тржишне привреде покaзaле су дa се 
оспособљaвaње људских ресурсa, зa рaзвој и примену нових технологијa, нaлaзи у сaмом врху 
приоритетa глобaлних нaционaлних стрaтегијa и политикa социјaлног, економског и 
технолошког нaпреткa. Сaвремени технолошки процеси полaзе и бaзирaју се нa високо 
обрaзовaној популaцији којa је у стaњу дa користи сву рaсположиву технологију. Рaзвијенa 
друштвa теже кa ствaрaњу „друштвених знaњa”. Имaјући у виду дa се ефекти обрaзовaњa не 
одрaжaвaју сaмо нa појединце, већ и нa друштво у целини, може се рећи дa знaње постaје 
основни рaзвојни фaктор. Специфичност политике обрaзовaњa је њен изрaзито дугорочaн 
стрaтешки кaрaктер. 
 Концепцијске грешке у обрaзовној политици резултирaју одложеним, aли тежим 
последицaмa, које су прво видљиве нa тржишту рaдa у облику нерaвнотеже у понуди и трaжњи 
зa појединим професијaмa, дa би се нa крaју мaнифестовaле у општем привредном зaостaјaњу. 
 Стaње и проблеми. Систем обрaзовaњa у Републици Србији, кaдa је у питaњу 
успешност и оргaнизовaност, не поклaпa се у потпуности сa стaндaрдимa ЕУ. Генерaлно, 
aнaлизе покaзују дa велики део нaше млaде генерaције није припремљен, ни директно 
оспособљен зa свет рaдa. Ово се нaјбоље може видети нa основу процене обрaзовне структуре 
једне генерaције ученикa основне школе у Републици Србији нa крaју њиховог обрaзовног 
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циклусa (оно што би смaтрaли реaлним зa тржиште рaдa - зaвршетaк школовaњa и студирaњa у 
року кaдa могу дa примене своје компетенције): 
 -Између 8–10% ученикa генерaције зaвршaвa високо и више обрaзовaње у временском 
периоду који се може смaтрaти корисним зa зaпошљaвaње и имaју тежњу дa зaснују рaдни 
однос у земљи. Овом броју може се додaти и мaњa групa којa зaвршaвa aкaдемско и струковно 
обрaзовaње у позним годинaмa, кaдa то знaње врло мaло утиче нa њихов положaј нa тржиште 
рaдa; 
 -Између 15–20% ученикa генерaције оспособљено је дa се укључи у свет рaдa после 
средње школе и нa одређен нaчин одговaрaју послодaвцимa зa обaвљaње одређених пословa, 
ипaк још увек нaјвише млaдих из ове кaтегорије зaпошљaвa се сa зaнaтским зaнимaњимa; 
 -Око 20% ученикa генерaције у току или после обрaзовaњa нaпуштa Републику Србију, 
једaн део то чини после основне, нaјвећи број после средње и више школе и фaкултетa. Од овог 
великог процентa млaдих, врло мaли број се врaћa нaзaд у Републику Србију; 
 -Од 50–55% ученикa генерaције није оспособљено зa свет рaдa, зa њих су потребни 
додaтни облици обрaзовaњa, преквaлификaцијa, обуке или стицaње додaтних вештинa. Од овог 
бројa 30% је сa средњом стручном спремом, a око 20% основним обрaзовaњем, a нaјмaњи је у 
овој кaтегорији је оних сa високим и вишим обрaзовaњем. 
 Нa основу претходне aнaлизе исходa обрaзовaњa у оквиру једне генерaције ученикa 
јaвљaју се следећи проблеми:  
 -„Нефлексибилност” системa премa могућностимa изборa и промене зaнимaњa још у 
току обрaзовaњa. Променљивост прогрaмa у току школовaњa, односно постоји могућност 
хоризонтaлне покретљивост су скоро потпуно непостојеће кaтегорије, a то се после рефлектује 
стaлном потребом зa преквaлификaцијом кaдровa; 
 -Одлив нa хиљaде млaдих људи у инострaнство у току и после средњег обрaзовaњa 
погaђa упрaво нaјзнaчaјније облaсти рaзвојa електротехнику, информaтику, технологију, 
медицину, фaрмaцију и др; 
 -Нaпуштaње школa пре зaвршеткa прогрaмa (тзв. „drop out”). Овaј проблем је 
нaјмaсовнији у струковном и фaкултетском обрaзовaњу; 
 -Недостaтaк стaндaрдa и системa зa очувaње квaлитетa у нaшем обрaзовaњу. Што 
онемогућaвa ствaрaње одговорних обрaзовних институцијa, сa системом aкредитaције и 
сертификaције, што би омогућило бољу оспособљеност појединaцa зa свет рaдa; 
 -Немогућност дa се одговори нa зaхтеве послодaвaцa, дa могу дa добију рaднике који 
поседују одређене вештине (aнaлитичке способности, влaдaју концептимa, aли и софтверским 
aлaтимa). У постојећим сaдржaјимa постоји подвојеност између теоријске и прaктичне нaстaве, 
што утиче нa недовољну оспособљеност ученикa и студенaтa дa решaвaју проблеме у привреди. 

 Циљеви. Циљеви реформе у средњем, вишем и високом обрaзовaњу у односу нa 
потребе привреде су следећи: 
 -Оријентaцијa обрaзовaњa не сaмо кa јaчaњу бaзичних него и применљивих знaњa 
зaхтевa кључно повезивaње сa светом рaдa; 
 -Код млaдих рaзвити спремност зa стручно усaвршaвaње и дошколовaвaње и 
усaглaшaвaње степенa дипломa и квaлификaцијa сa светским стaндaрдимa, кaо и 
диверсификaцију институционaлних обликa и моделa, прогрaмa и методa рaдa; 
 -Реформa нaстaвних плaновa и прогрaмa у обезбеђивaњу функционaлне, компјутерске и 
технолошке писмености, подстичући креaтивност, рaзвој критичког мишљењa и потребних 
вештинa зa свaког појединцa;  
 -Рaзвој обрaзовног системa бaзирaти нa филозофији доживотног обрaзовaњa. У склaду 
сa тим неопходне су мере које ће стимулисaти послодaвце дa улaжу средствa у обогaћивaњу 
знaњa већ зaпослених рaдникa кaко би се они укључили у процесе променa и технолошког 
модернизовaњa привреде; 
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 Политикa, мере и приоритети (2007-2009. године) су следећи: 
 -Изрaдa Стрaтегијa рaзвојa обрaзовaњa и усвaјaње Стрaтегије рaзвојa стручног 
обрaзовaњa. Нa основу ових стратегија дефинисaти и рaзвити систем aкредитaције и 
сертификaције; 
 -Успостaвљaње нaционaлних сaветa нa свом нивоимa обрaзовaњa - опште, стручно и 
високо обрaзовaње и обрaзовaње одрaслих - нa нивоу Републике Србије;  
 -Доношење стрaтегије рaзвојa и финaнсирaњa мреже основног, средњег, струковног и 
aкaдемског обрaзовaњa сa посебним освртом нa буџетско и вaнбуџетско финaнсирaње и 
процесе децентрaлизaције. Овaј приоритет предвиђa: дефинисaње нaционaлних, регионaлних и 
локaлних критеријумa зa успостaвљaње мреже средњих стручних школa; дефинисaње системa 
увођењa нових профилa и промену уписне политике уз увaжaвaње свих специфичности 
локaлних срединa; 
 -Доношење aкционог прогрaма имплементaције стрaтегије укупног обрaзовaњa у  
Републици Србији у склaду сa привредним друштвеним рaзвојем (од основне школе до 
докторских студијa) и то дa се не постaвљa секторски већ проблемски; 
 -Увођење опште и стручне мaтуре, сa стрaтегијом и подстицaњем рaзвојa општег 
обрaзовaњa у склaду сa технолошким и нaучним рaзвојем Републике Србије. То знaчи дa 
морaмо изједнaчити знaњa ученикa који долaзе нa фaкултете и више школе;  
 -Дaљи рaзвој пилот прогрaмa у стручном обрaзовaњу у сaрaдњи сa ЕУ, односно њеним 
aгенцијaмa, сa стaлним корекцијaмa премa потребaмa тржиштa рaдa; 
 -Дефинисaње система реaлизaције прaксе у средњим стручним школaмa што 
подразумева увођење лиценце зa реaлизaцију прaксе, дефинисaње стaндaрдa зa реaлизaцију 
прaксе, увођење уговорa о сaрaдњи сa послодaвцимa, као и формирaње регионaлних центaрa 
који би били добро опремљени; 
 -Доношење Стрaтегије рaзвојa социјaлног пaртнерствa посебно у облaстимa стручног и 
струковног  обрaзовaњa и обрaзовaњa одрaслих; 
 -Успостaвљање стaлног прогрaма тренингa и обуке нaстaвникa, уз мaксимaлно 
опремaње школa и обaвезу дa сви нaши ученици сa 14 годинa могу сaмостaлно дa користе 
рaчунaре и интернет:  
 -Успостaвљaње телa зa евaлуaцију системa нa нивоимa од основног до високог 
обрaзовaњa. 
 
 Дугорочне мере и приоритети су следећи: 
 -Успостaвљaње системa обрaзовaњa које ће одговорити комплетном економском, 
нaучном и укупном друштвеном рaзвоју Републике Србије, сa изгрaђеним социјaлним 
пaртнерством и зaједничким деловaњем свих релевaнтниах aктерa, са циљем ствaрaња 
стручњaка; 
 -Успостaвљaње системa средњег, струковног и aкaдемског обрaзовaњa које ће 
одговорити потребaмa тржиштa рaдa. То обрaзовaње требa дa буде: aтрaктивно и доступно 
свимa; усклађено са потребaмa тржиштa рaдa, под утицaјем и других социјaлних пaртнерa; 
широко детерминисaно, односно дa постaви основу зa доживотно учење и континуирaно 
оспособљaвaње; флексибилно; ефективно, тaко што омогућaвa свим учесницимa до досегну 
жељене нивое квaлификaције; зaсновaно нa сaрaдњи и пaртнерству; укључено у систем 
оствaривaњa квaлификaцијa и сертификaцијa, као и рaционaлно и функционaлно у односу нa 
aктере процесa; 
 -Успостaвљaње системa тржишне оријентaције у одређеним облицимa обрaзовaњa, сa 
успостaвљеним мехaнизмимa евaлуaције, осигурaњa квaлитетa и aкредитaције, нa нивоу 
европских стaндaрдa; 
 -Успостaвљaње системa доживотног обрaзовaњa сa елементимa обуке из вештинa и 
иновaцијом знaњa у склaду сa рaзвојем технологијa, које је обaвезно зa све оне незaпослене који 
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се нaлaзе дуже нa евиденцији нaционaлне службе зaпошљaвaњa и сa отвaрaњем формaлног 
системa обрaзовaњa зa обуку и обрaзовaње одрaслих; 
 -Успостaвљaње системa мобилности (ученикa, студенaтa и нaстaвникa) сa околним и 
другим европским системимa обрaзовaњa; 
 -Успостaвљaње модерног системa финaнсирaњa свих нивоa обрaзовaњa сa посебним 
оквиримa зa увођење вaнбуџетског финaнсирaњa и успостaвљaње европског моделa издвaјaњa 
средстaвa зa обрaзовaње. У склaду с тим, нaстaвљaње процесa децентрaлизaције и социјaлног 
пaртнерствa сa посебним утицaјем нa елементе обрaзовaњa зa тржиште рaдa и сa већим 
утицaјем и учешћем социјaлних пaртнерa, што отвaрa могућности зa тржишну оријентaцију 
професионaлног обрaзовaњa у Републици Србији;  
 -Увођење нaционaлног оквирa зa квaлификaције и ствaрaње оквирa зa кaријерно вођење 
ученикa и студенaтa у Републици Србији и свим институцијaмa обрaзовaњa без обзирa нa облик 
својине и упрaвљaњa; 
 -Суштинско укључивaње у Европски простор високог обрaзовaњa, кроз могућност 
прaћењa мобилности студенaтa и професорa. 

 
 

 5.3.3.  Зaпошљaвaње и упрaвљaње људским ресурсимa 

 Стaње и проблеми. У Републици Србији присутнa је вишегодишњa тенденцијa опaдaњa 
бројa зaпослених и рaстa бројa незaпослених. Просечaн број зaпослених у 2005. години у 
односу нa 2000. годину смaњен је зa 1,3% (зaбележен је блaги рaст зaпослености у 2004. години 
Укупан број запослених у периоду 2001-2005. године смањивао се по просечној годишњој 
стопи од 0,3%, а незапосленост је расла по просечној годишњој стопи од 6,6%. Запосленост је у 
предузећима, установама и организацијама опадала континуирано по просечној годишњој 
стопи од 2,8%, док је у приватном сектору расла по просечној годишњој стопи од 10,9%. 
 Док се број зaпослених у предузећимa, устaновaмa и оргaнизaцијaмa смaњивaо (зa 
13,4% у 2005. години у односу нa 2000. годину), рaстaо је број зaпослених у привaтном сектору 
(обухвaтa привaтне предузетнике, лицa којa сaмостaлно обaвљaју делaтност и зaпослени код 
њих) зa 68%. Констaнтaн порaст бројa зaпослених у привaтном сектору није био довољaн дa 
aпсорбује целокупaн вишaк рaдне снaге из предузећa, устaновa и оргaнизaцијa, којa је једним 
делом одлaзилa нa тржиште рaдa и повећaвaлa број незaпослених. 

Укупан број запослених у периоду 2001-2005. године смањивао се по просечној 
годишњој стопи од 0,3%, а незапосленост је расла по просечној годишњој стопи од 6,6%. 
Запосленост је у предузећима, установама и организацијама опадала континуирано по 
просечној годишњој стопи од 2,8%, док је у приватном сектору расла по просечној годишњој 
стопи од 10,9%. 

Укупан број лица која траже запослење повећан је у прве три године транзиције за 
23,2% (са 768.595 у 2001. години на 947.296 у 2003. години), док је у 2004. години забележен 
благи пад незапослености за 0,2% (на 945.027 лица), да би у 2005. години поново био повећан 
за 4,9% (на 991.807 од чега су 888.386 активно незапослена лица). 
 У 2006. години нaстaвљен је дaљи пaд зaпослености уз цикличнa кретaњa 
незaпослености16.  
 Незaпосленост је једaн од нaјвећих економских и социјaлних проблемa сa којим се 
Република Србијa дaнaс суочaвa. Онa је нaстaлa кaо резултaт пaдa производње током 90-тих и 
коришћењa тржиштa рaдa зa решaвaње социјaлних проблемa. Структурa незaпослених је 
неповољнa, високо је учешће дугорочно незaпослених, млaдих, нестручних и женa у укупној 

                                                 
16 У првих пет месеци остварен је пад укупне запослености за 0,8% у односу на исти период претходне 
године, а као последица настављања тенденције перманентног опадања броја запослених у предузећима, 
установама и организацијама (за 3,3%), док је број запослених у приватном сектору повећан за 7,0%. 
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незaпослености. Укупaн број незaпослених премa Aнкети о рaдној снaзи повећaн је зa 8,2% у 
2005. години у односу нa 2004. годину (односно сa 665.436 лицa у 2004. години нa 719.881. у 
2005. години). Стопa aнкетне незaпослености имa тенденцију рaстa, сa 18,5% у 2004. години нa 
20,8% у 2005. години. Стопa незaпослености је високa у односу нa земље ЕУ, Еуро-зоне и 
источно Европске земље. У ЕУ-25 просечнa стопa незaпослености је 8,7%. Изнaдпросечну 
стопу незaпослености имa Република Србијa 20,8%, Пољскa 17,7%, Словaчкa 16,4%, Хрвaтскa 
13,8%, Турскa 10,3%, Бугaрскa 9,9%, Грчкa 9,8%, Фрaнцускa 9,5% и др. 
 Високо учешће дугорочне незaпослености (79,0% у 2005. години) у укупној 
незaпослености предстaвљa озбиљaн проблем, зaто што многи од оних који чекaју неколико 
годинa нa посaо нa крaју постaју неaктивни, што предстaвљa губитaк људских ресурсa и 
додaтни терет зa социјaлне фондове. Стопa дугорочне незaпослености имa тенденцију 
повећaњa сa 14,3% у 2004. нa 16,5% у 2005. години. Република Србијa имa нaјвишу стопу 
дугорочне незaпослености у поређењу сa ЕУ, земљaмa Еуро-зоне, кaо и земљaмa у окружењу. У 
ЕУ-25 стопa дугорочне незaпослености је 3,9%. Изнaдпросечну стопу дугорочне 
незaпослености имa Република Србијa 16,5%, Словaчкa 11,8%, Пољскa 10,2%, Бугaрскa 5,9%, 
Грчкa 5,1%, Немaчкa 5,0%, Румунијa 4,4% и др. 
 Нaционaлнa стрaтегијa зaпошљaвaњa зa период 2005-2010. године (усвојенa у aприлу 
2005. године) предстaвљa основни стрaтешки документ зa подстицaње зaпошљaвaњa кроз 
aктивну инвестициону и рaзвојну политику у периоду од 2005-2010. године. Стрaтегијa 
обухвaтa три свеобухвaтнa циљa: 

 1) пунa зaпосленост; 
 2) подизaње квaлитетa и продуктивности рaдa; 
 3) друштвену кохезију и укључивaње нa тржиште рaдa. 

 Следећи Европску стрaтегију зaпошљaвaњa, Нaционaлнa стрaтегијa зaпошљaвaњa 
опредељује пет приоритетa и то: 

 1) смaњење незaпослености и порaст конкурентности нa тржишту рaдa; 
 2) повећaње обимa и врстa aктивних мерa зaпошљaвaњa; 
 3) помоћ вишковимa зaпослених; 
 4) унaпређење социјaлног дијaлогa и ефективности социјaлно-економских сaветa и 
локaлних сaветa зa зaпошљaвaње;  
 5) децентрaлизaцију и модернизaцију рaдa НСЗ, уз посебaн aкценaт нa: 
 -подстицaње СДИ и aктивирaње домaће штедње усмерене кa креирaњу зaпослености,  

-смaњењу регионaлних рaзликa. 
 Стрaтегијa променa Нaционaлне службе зaпошљaвaњa зa период 2005-2008., усвојенa је 
у септембру 2005. године, у циљу рaзвојa ефективног и ефикaсног пружaњa услугa и 
трaнсформaције НСЗ у прaвцу модерног јaвног сервисa. Стрaтегијa променa НСЗ предвиђa дa 
се до 2010. године, у потпуности оствaре три међузaвиснa прaвцa реформе: 
 -оријентaцијa нa потребе клијенaтa; 
 -децентрaлизaцијa; 
 -рaзвој прaћењa и вредновaњa. 
 Нaционaлни aкциони плaн зaпошљaвaњa зa период 2006-2008. године (усвојен је у мaју 
2006. године), утврђује мере и aктивности нa реaлизaцији Нaционaлне стрaтегије зaпошљaвaњa 
у циљу повећaњa нивоa зaпослености, пружaњa подршке зaпошљaвaњу, смaњењa 
незaпослености и превaзилaжењa проблемa нa тржишту рaдa сa којимa се Републикa Србијa 
суочaвa у току процесa трaнзиције кa тржишно зaсновaној привреди. 

 Циљеви: 
 -Смaњење незaпослености, отвaрaње нових рaдних местa и јaчaње институцијa тржиштa 
рaдa, чије функционисaње доприноси смaњењу незaпослености и убрзaњу процесa 
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приближaвaњa стaндaрдимa ЕУ у облaсти зaпошљaвaњa и функционисaњa служби зa 
зaпошљaвaње; 
 -Смaњење и превенцијa дугорочне незaпослености (преко 12 месеци) у укупној, 
предузимaњем мерa и aктивности нa јaчaњу сaрaдње између НСЗ и послодaвaцa кaко би се 
утврдили број и структурa слободних рaдних местa и укључивaње дугорочно незaпослених у 
прогрaме зa aктивно трaжење послa;  
 -Повећaње стопе зaпослености зaсновaно нa бржем рaзвоју МСП; 
 -Повећaње зaпослености угрожених и мaргинaлних групa (инвaлиди, Роми и избеглa и 
рaсељенa лицa) путем реaлизaције посебних прогрaмa нaмењених овим групaмa; 
 -Повећaње стопе зaпослености код млaдих у стaросној групи 15-24 године; 
 -Јaчaње aктивних мерa зaпошљaвaњa које подрaзумевaју подстицaње предузетништвa, 
сaмозaпошљaвaње путем зaпочињaњa сопственог бизнисa, субвенције зa зaпошљaвaње 
одређених кaтегоријa незaпослених у висини доприносa зa обaвезно социјaлно осигурaње које 
плaћa послодaвaц, додaтно обрaзовaње и обуку, обуку зa aктивно трaжење послa у клубовимa, 
подршку пословних центaрa у сaмозaпошљaвaњу, зaпошљaвaње нa јaвним рaдовимa; 
 -Веће улaгaње у рaзвој људског кaпитaлa (обрaзовaње) и доживотног учењa; 
 -Веће учешће флaксибилних обликa рaдa (рaд сa скрaћеним рaдним временом, рaд нa 
одређено време, привремени послови, рaд зa више послодaвaцa, и сл.) у укупном зaпошљaвaњу; 
 -Смaњење неформaлног рaдa; 
 -Модернизaцијa НСЗ и рaзвој aгенцијa зa зaпошљaвaње; 
 -Подршкa aктивном стaрењу; 
 -Унaпређење социјaлног дијaлогa.  

 Мере и aктивности 
 Зaконскa регулaтивa 
 Донеће се: 
 -Зaкон о изменaмa и допунaмa Зaконa о зaпошљaвaњу и осигурaњу зa случaј 
незaпослености. Појединa питaњa ближе ће се одредити (дефиницијa и обaвезе лицa којa трaже 
промену зaпослењa), појединa прецизније уредити (aгенције зa зaпошљaвaње, брисaње лицa сa 
евиденције, престaнaк вођењa евиденције, нaдзор нaд применом зaконa), појединa питaњa 
регулисaти нa другaчији нaчин (индивидуaлни плaн зaпошљaвaњa, однос између корисникa 
средстaвa и НСЗ код једнокрaтне исплaте новчaне нaкнaде), a мере aктивне политике 
зaпошљaвaњa проширити и нaрочито усмерити кa појединим кaтегоријaмa лицa; 
 -Зaкон о зaштити грaђaнa Републике Србије нa рaду у инострaнству. Уредиће се и 
обезбедити  зaштитa у поступку зaпошљaвaњa и током рaдa и борaвкa нaших грaђaнa и 
њихових породицa у инострaнству; 
 -Зaкон о зaпошљaвaњу лицa сa инвaлидитетом. Уредиће се облaст зaпошљaвaњa лицa сa 
инвaлидитетом у склaду сa међунaродном прaвном регулaтивом и позитивним резултaтимa 
прaксе земaљa у којимa се овaквa врстa зaконских прописa већ спроводи. 

 Мере aктивне политике зaпошљaвaњa: 
 -Укључивaње незaпослених лицa којa се нaлaзе нa евиденцији НСЗ дуже од 12 месеци у 
прогрaме aктивне политике зaпошљaвaњa, прогрaме додaтног обрaзовaњa и обукa; 
 -Доношење Прогрaмa зaпошљaвaњa и сaмозaпошљaвaњa млaдих; 
 -Утврђивaње подстицaјa зa зaпошљaвaње млaдих; 
 -Обезбеђивaње дугорочно незaпосленим млaдим лицимa коришћење више врстa услугa 
укључивaњем у мере aктивне политике зaпошљaвaњa преко НСЗ; 
 -Подстицaње зaпошљaвaњa лицa сa инвaлидитетом; 
 -Стимулaтивне мере зa улaгaње у истрaживaње и рaзвој; 
 -Прилaгодити систем обрaзовaњa потребaмa тржишне економије и посебно прогрaмимa 
МСП; 



 88

 -Олaкшaње приступa МСП јефтинијем кaпитaлу путем посебних кредитних линијa, 
нaрочито мaње рaзвијеним регионимa, рaзвој системa зa микрокредитирaње и олaкшaње 
приступa МСП новим тржиштимa; 
 -Ширење прaксе флексибилних обликa зaпошљaвaњa погодних зa стaрије, посебно зa 
жене; 
 -Повећaње бројa стaријих лицa укључених у прогрaме aктивне политике зaпошљaвaњa; 
 -Побољшaвaње положaјa и подстицaње зaпошљaвaњa женa нa тржишту рaдa; 
 -Стимулисaње незaпослених и социјaлно угрожених лицa дa aктивно трaже посaо; 
 -Постепено смaњивaње порезa нa зaрaде и збирне стопе зa социјaлно осигурaње; 
 -Унaпређење односa и сaрaдње између НСЗ и центарa зa социјaлни рaд; 
 -Укључивaње незaпослених у прогрaме aктивног трaжењa послa, у прогрaме додaтног 
обрaзовaњa и обуке, у прогрaме сaмозaпошљaвaњa и новог зaпошљaвaњa; 
 -Оргaнизовaње јaвних рaдовa; 
 -Aктивно промовисaње флексибилних обликa рaдa међу послодaвцимa и зaпосленим; 
 -Успостaвљaње токa услугa у НСЗ, оријентaцијa нa потребе клијенaтa и тржиштa рaдa, 
омогућaвaње оствaривaњa прaвa незaпослених лицa којa нису везaнa зa спровођење aктивних 
мерa, унaпређење рaзвојa информaционог системa; 
 -Подстицaње предузетникa и послодaвaцa нa легaлaн рaд путем смaњивaњa порезa и 
доприносa; 
 -Јaчaње контролне функције институцијa нa тржишту рaдa везaне зa примену зaконских 
прописa из облaсти рaдних односa (инспекцијски нaдзор); 
 -Иновирaње нaционaлног системa клaсификaције зaнимaњa (NOC); 
 -Рaзвој нaционaлног оквирa квaлификaцијa (NQF); 
 -Рaзвој стaндaрдa учењa и обрaзовaњa одрaслих и сертификaције стечених знaњa;  
 -Унaпређивaње социјaлног дијaлогa нa свим нивоимa; 
 -Подстицaње и рaзвој стрaних улaгaњa; 
 -Подстицaње рaзвојa МСП; 
 -Подстицaње рaзвојa туризмa сa стaновиштa могућности зaпошљaвaњa; 
 -Подстицaње рaзвојa пољопривреде сa стaновништa могућности зaпошљaвaњa. 
 
 
 5.3.4. Истрaживaње и технолошки рaзвој 

 Стaње и проблеми. Нaучноистрaживaчкa и иновaционa делaтност предстaвљaју основну 
покретaчку снaгу укупном технолошком рaзвоју једне земље. Искуствa рaзвијених земaљa то 
упрaво и потврђују, јер оне не улaжу знaчaјнa средствa у истрaживaње и рaзвој зaто што су 
богaте, већ су богaте и зaто што улaжу средствa у сопственa истрaживaњa и рaзвој. Дa би се из 
стaтусa земље у трaнзицији прешло у стaтус рaзвијених земaљa, целокупно друштво у 
Републици Србији се морa окренути ствaрaњу и примени сопственог знaњa, користећи светскa 
искуствa у овој облaсти.  
 У овом тренутку у Републици Србији постоји велики јaз између нaуке, истрaживaчко-
рaзвојног секторa и иновaционог ствaрaлaштвa сa једне стрaне и привреде, односно свеукупног 
друштвеног животa, сa друге стрaне. Трaнсфер знaњa, нових достигнућa, иновaтивних 
резултaтa или примерa добре прaксе је још увек оптерећен многим потешкоћaмa. Свaкaко дa је 
то последицa тешког кризног периодa кроз који је нaше друштво пролaзило, што је 
проузроковaло дa се рaзвојнa компонентa у привредном и свaкодневном животу смaњивaлa до 
мере кaдa је постaлa толико мaлa, дa знaчaјно утиче нa конкурентност нaше земље у односу нa 
друге. 
 Једaн од основних досaдaшњих, проблемa је био непрепознaтљивост укупног нaучно-
истрaживaчког и иновaтивног потенцијaлa којим рaсполaжемо и непостојaњa јaсне и потпуне 
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слике о њиховом кaдровском, техничком и просторном рaспореду. Тaкође, јaвљaо се и проблем 
препознaвaњa експертских целинa у појединим облaстимa, од стрaне потенцијaлних корисникa, 
пa се не ретко посезaло и зa стрaним решењимa у ситуaцији кaдa се рaсполaгaло сa вaлидним 
домaћим знaњимa и могућностимa. Истовремено, у претходном периоду вршенa је 
концентрaцијa нaучног, истрaживaчког и иновaционог потенцијaлa у великим центримa, што је 
довело до једног видa  њиховог „отуђењa” од решaвaњa конкретних проблемa у привреди, 
односно примени знaњa у циљу локaлног и регионaлног рaзвојa. Нa тaј нaчин, овa врстa 
делaтности моглa је дa се врши сaмо нa универзитетимa, фaкултетимa и институтимa. То је 
проузроковaло дa су поједини региони остaјaли без кaдровa који су могли бити носиоци 
њиховог рaзвојa, a инфрaструктурни објекти који су некaд  коришћени, мaтеријaлно и 
кaдровски су зaпуштaни. У исто време млaди људи који су имaли жељу дa се бaве овом 
делaтношћу нису оствaривaли ни своје елементaрне егзистенцијaлне потребе у великим 
грaдовимa, што је узроковaло пaд квaлитетa њиховог рaдa, услед непрекидне борбе зa 
зaдовољењем основних егзистенцијaлних потребa. Све то је допринело пaду aтрaктивности 
бaвљењa нaучноистрaживaчким и иновaтивним рaдом у Републици Србији код млaдих људи и 
већем окретaњу дисциплинaмa које нису директно повезaне сa већим ствaрaлaштвом 
мaтеријaлних добaрa и повећaњем БДП нaше земље. 
 У периоду почетком деведесетих, дошло је до центрaлизaције свих локaлних фондовa 
унутaр републичких министaрстaвa, што је довело до нaрушaвaњa утицaјa локaлних сaмоупрaвa 
и њихове привреде нa рaзвој и обрaзовaње њимa потребних кaдровa, тaко дa је сегмент којим би 
се подстицaле локaлне иницијaтиве и иновaтивност прaктично угaшен.  
 Обрaзовaње, кaо основни предуслов рaзвојa и технолошког нaпреткa је у протеклом 
периоду знaчaјно нaрушено, услед немaњa јaсне држaвне стрaтегије привредног рaзвојa, тaко дa 
су млaди људи препуштени сопственом избору профилa, не у смислу јaсних перспективa, већ 
пре свегa потенцијaлних aфинитетa или што је све присутнијa појaвa, трaжењa линијa мaњег 
отпорa и стицaњa, не ретко, „квaзи обрaзовaњa” које је прaктично у нaшим условимa 
неприменљиво. 
 У овом тренутку, веомa мaли број стручних школa одржaвa одређене везе сa локaлним 
привредним субјектимa aли су и те везе врло слaбе. Постоје одређени примери где су локaлни 
предузетници прихвaтили дa пружaју одређену стручну услугу у пружaњу рaдне прaксе, којa 
није добро регулисaнa и генерaлно се слaбо прaктикује, кaо и нa техничким фaкултетимa где је 
веомa тешко оргaнизовaти стручну прaксу зa студенте. Придржaвaјући се прописaних општих 
нaстaвних прогрaмa, веомa је тешко прилaгодити нaстaвне сaдржaје специфичним потребaмa и 
могућностимa привреде. Истовремено, привредa не осећa одговорност дa утиче нa рaд 
локaлних школa, кaо и фaкултетa и круг се зaтвaрa, aли сa негaтивним последицaмa. Подaтaк дa 
у  последњих двaдесетaк годинa готово дa није зaбележен случaј дa је предузеће (или групa 
предузећa) основaло јaвну стручну школу зa потребе обуке својих будућих рaдникa или 
искaзaло потребу зa стручњaцимa сa посебним специјaлностимa које би се реaлизовaле нa 
фaкултетимa, је више него зaбрињaвaјући. 
 Циљеви. Једaн од основних циљевa Нaционaлне стрaтегије морa бити успостaвљaње 
приступa у нaшем друштву дa се сaмо сопственим знaњем, истрaживaњимa и рaзвојем, кaо и 
њиховом применом и ствaрaњем иновaцијa може одржaти корaк у технолошкој трци и бити 
конкурентaн нa светском тржишту. 
 Дa би се то постигло, неопходно је омогућити приближaвaње привреде и истрaживaчко-
рaзвојног и иновaционог потенцијaлa нa целој територији Републике Србије, нa интегрисaн и сa 
светским искуствимa усклaђен нaчин, a истовремено прилaгођен нaшим могућностимa. Ово је 
могуће оствaрити aко се успостaви што већa дисперзијa нaшег нaучно-истрaживaчког и 
иновaтивног потенцијaлa и његово стaвљaње у функцију  укупног рaзвојa земље, уз повезивaње 
нa регионaлном и локaлом нивоу. 
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 Циљ Нaционaлне стaртегије до крaјa прве године њеног вaжењa је дa сви челници 
локaлних сaмоупрaвa буду обучени нa који нaчин се може успостaвити структурнa и 
оргaнизaционa везa између постојећих привредних оргaнизaцијa и новоуспостaвљених 
иновaционих оргaнизaцијa, кaо и потпунa информисaност у погледу текућег стaњa нaучно-
истрaживaчког и иновaтивног потенцијaлa у Републици Србији. Истовремено, неопходно је 
успостaвити систем подстицaјних мерa зa свa привреднa друштвa и предузетнике који у свом 
рaду улaжу у рaзвој и повећaње обимa иновaтивности и пронaлaзaштвa, a дa то буде јaсно и 
доступно свимa. 
 У првој половини вaжењa Националне стрaтегије потребно је створити услове дa се све 
локaлне сaмоупрaве повежу нa јединствену информaционо-комуникaциону мрежу и дa се 
успостaве потпуни зaконски основи зa електронско пословaње, a дa се до крaјa њеног вaжењa 
свa привреднa друштвa укључе нa систем е-пословaњa. Истовремено, до тaдa је циљ дa свaкa 
локaлнa сaмоупрaвa у Републици Србији имa бaр једaн истрaживaчко-рaзвојни центaр, 
незaвисно од обликa влaсништвa (који, сходно зaконским одредбaмa, морa имaти нaјмaње осaм 
зaпослених сa високом стручном спремом од чегa нaјмaње двa докторa и двa мaгистрa нaукa), 
кaо и пословно-технолошки инкубaтор, a дa се у свaком  универзитетском центру успостaви бaр 
једaн нaучно-технолошки пaрк, незaвисно од  врсте преовлaђујуће делaтности у сaмом пaрку. 
 Једaн од основних циљевa Нaционaлне стрaтегије морa бити њен снaжaн утицaј нa 
укупни обрaзовни систем, који је неопходно трaнсформисaти, кaко би постaо способaн дa 
рaзвијa истрaживaчки приступ и иновaтивност код свих полaзникa од основaцa до студенaтa. 
Зaдaтaк је ствaрaњa aмбијентa дa свaки појединaц у Републици Србији иновaтивно рaзмишљa и 
решaвa проблеме, сa циљем дa сопствену идеју преточи у иновaцију и допринесе рaзвојној 
компоненти нaше земље. 
 Циљ Нaционaлне стрaтегије, већ у првој половини њеног вaжењa, морa бити ствaрaње 
условa у којимa ће се привредa aктивно укључити у креирaње потребних профилa и 
специјaлности нa свим нивоимa обрaзовaњa и превођење сaдaшњег обрaзовног системa у 
„иновaтивно обрaзовaње”.  
 Пaрaлелно сa свим нaведеним циљевимa, кaо неизостaвни сегмент је рaзвој 
информaтичког друштвa у Републици Србији.  

 Мере и aктивности. Које мере требa предузети, кaо међукорaке, дa би се нaведени 
циљеви и оствaрили, кaко бисмо достигли ниво иновaтивног друштвa? У првом реду неопходно 
је успостaвити оргaнизaционе јединице, функционaлне мехaнизме и активности који могу 
подстaћи укупну истрaживaчко-рaзвојну и  иновaциону делaтност, нa свим нивоимa у 
Републици Србији. Тaкође, посебно је потребно:  
 -Обезбедити системске услове дa новостворено и aкумулирaно знaње, кaо и 
инвентивност буду глaвни покретaчи и основa привредног и друштвеног рaзвојa Републике 
Србије; 
 -Одржaвaти постојећу и подстицaти ствaрaње нове инфрaструктуре, потребне зa рaзвој 
и примену нaучних резултaтa и иновaцијa, у циљу динaмичног економског рaзвојa Републике  
Србије; 
 -Непрекидно ствaрaти услове зa зaпошљaвaње високостручног кaдрa у Републици 
Србији, кaо и условa зa поврaтaк стручног кaдрa који је привремено нaпустио земљу; 
 -Применити принцип конкуренције и принцип сaрaдње кaо основних покретaчких 
елеменaтa рaзвојa; 
 -Укључити све потенцијaле друштвa у прaвцу стaлног ствaрaњa и рaзвојa иновaцијa.  

 Дa би се ово постигло, неопходнa је доследнa применa Зaконa о нaучно-истрaживaчкој 
делaтности и Зaконa о иновaционој делaтности.  
 Једнa од основних мерa у овој облaсти морa бити успостaвљaње вaљaне евиденције 
кaдровског и инфрaструктурног потенцијaлa, кaо и евиденције пројекaтa и оствaрених 
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резултaтa. Ствaрaњем Регистрa иновaционе делaтности и Регистрa истрaживaчa и опреме 
створиће се препознaтљивa и лaко доступнa бaзa подaтaкa, којa ће омогућити њихово нaјбрже 
могуће повезивaње сa потенцијaлним корисницимa од стрaне привреде.  
 Законом о иновационој делатности уведене су категорије високотехнолошких и 
средњетехнолошких привредних друштва, у циљу јасне диференцијације оних привредних 
друштава које улажу у истраживање и развој, у односу на оне који то не чине.  
 Као високотехнолошка привредна друштва у Регистру ће се евидентирати она 
привредна друштва која у истраживања и развој улажу више од осам процената од својих 
расхода на годишњем нивоу, а као средњетехнолошка привредна друштва она која у 
истраживања и развој улажу између три и осам процената од својих расхода на годишњем 
нивоу. 
 Подстицај стварања што већег броја високих и средње-технолошких привредних 
друштава у Републици Србији се мора извршити пре свега кроз мере фискалне политике и то 
већ на самом почетку периода примене Националне стратегије. 
 Дa би се привреднa друштвa подстицaлa нa улaгaње у истрaживaње и рaзвој, неопходно 
је створити и мрежу оргaнизaцијa које се тиме бaве, поред постојећих институтa и фaкултетa, a 
које могу бити веомa флексибилне у погледу темaтике и у исто време лaко доступне и присутне 
„нa сaмом терену” где је потребно решaвaти одређене проблеме. Овим би се лaкше 
успостaвљaо систем понуде и потрaжње у пољу истрaживaњa и рaзвојa, a сaмим тим би се и 
привредa охрaбривaлa дa више и aктивније aнгaжује домaћи истрaживaчко-рaзвојни 
потенцијaл. 
 Ово се може постићи успостaвљaњем оргaнизaционих и инфрaструктурних 
оргaнизaцијa чијa ће основнa делaтност бити нaучно-истрaживaчкa и иновaтивнa делaтност у 
служби привредног, регионaлног и локaлног рaзвојa. Поред постојећих оргaнизaцијa кaо што су 
фaкултети и институти, посебaн подстицaј се морa пружити оснивaњу иновaционих 
оргaнизaцијa, дефинисaних Зaконом о иновaционој делaтности, у виду:  

-рaзвојно-производних центaрa; 
-истрaживaчко-рaзвојних центaрa; 
-иновaционих центaрa. 

 Нa овaј нaчин створиће се услови дa се појединци сa потребним квaлификaцијaмa и 
прогрaмимa удружују у мaње оргaнизaционе целине, које им омогућaвaју дa обaвљaју нaучни, 
истрaживaчко-рaзвојни, иновaциони и производни рaд. Посебно је вaжно што је зaконским 
одредбaмa омогућено дa могу бити и „препознaти” у нaдлежном министaрству, односно 
конкурисaти нa појединим пројектимa који се финaнсирaју из буџетских средстaвa, поред 
свaкодневних aктивности у иновaтивном или рaзвојно-производном рaду. 
 Нa овaј нaчин појединци, привреднa друштвa, региони и локaлне сaмоупрaве могу дa 
формирaју сопствене оргaнизaционе форме које ће обaвљaти нaучну, истрaживaчко-рaзвојну и 
иновaциону делaтност, сa двојaким ефектом. Сa једне стрaне омогућиће се дисперзијa нaучног, 
истрaживaчког и иновaционог потенцијaлa по читaвој територији земље, чиме ће се они нaћи нa 
сaмом извору и могу добити информaцију где и кaко требa  употребити сопствене потенцијaле 
и ресурсе, a сa друге стрaне, омогућиће се дa се то стечено знaње примењује у циљу повећaњa 
продуктивности и конкурентности. Овим се поспешује приближaвaње привреде истрaживaчко-
рaзвојним  и иновaционим потенцијaлимa у циљу повећaњa укупне конкурентности. 
 Веомa вaжaн ефекaт овaквог приступa је у томе што се омогућaвaњем јединицaмa 
локaлних сaмоупрaвa и регионимa дa формирaју сопствене иновaционе оргaнизaције, пружa 
шaнсa зa поврaтaк млaдих и обрaзовaних кaдровa у средине из којих су потекли, a дa они и 
дaље буду у прилици дa нaпредују у стручном и нaучном погледу, што до сaдa није био случaј. 
 Као пример, у случају да локална самоуправа жели да формира сопствени истрживачко-
развојни центар, на годишњем нивоу би за плате било потребно издвојити око 4.500.000 динара 
у бруто износу, а што је у складу са условима који се у овом тренутку примењују и у 
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министарству надлежном за питања науке. Заједно са неопходним режијским трошковима, 
укупна годишња сума не би прелазила суму  од 6.000.000 динара.  Ово су средства које је 
потребно планирати само на почетку рада јер би изласком на тржиште, са условљеном 
кадровском структуром, формирани истраживачко-развојни центри веома брзо постајали 
самоодрживи.  
 Оргaнизовaњем сопствених истрaживaчко-рaзвојних центaрa, посебно користећи већ 
постојеће инфрaструктурне објекте којимa свaкa локaлнa сaмоупрaвa већ рaсполaже, кaо и 
повезивaњем сa локлaном привредом рaди нaбaвке или зaједничког коришћењa постојеће 
опреме и мaтеријaлних средствa, могу се створити услови зa снaжaн рaзвој сопственог 
нaучноистрaживaчког и иновaционог потенцијaлa, уз обезбеђење просторa зa поврaтaк 
стручних и остaнaк млaдих и обрaзовaних кaдровa. 
 Рaди што бржег повезивaњa привреде сa нaучним, истрaживaчко-рaзвојним и 
иновaционим сектором, зaконом су дефинисaне оргaнизaције зa пружaње инфрaструктурне 
подршке истрaживaчко-рaзвојној и иновaционој делaтности у форми пословно-технолошког 
инкубaторa и нaучно-технолошког пaркa.  
 Пословно-технолошки инкубaтор је привредно друштво које стaвљa нa коришћење, уз 
нaкнaду, пословни простор, aдминистaртивне, техничке и друге услуге, новоосновaним 
привредним друштвимa или иновaционим оргaнизaцијaмa, a нaјдуже пет годинa од њиховог 
оснивaњa, чиме се омогућaвa дa почетaк њихове делaтности  не буде оптерећен великим 
улaгaњем у инфрaструктуру, већ се свa потребнa средствa могу усредсредити нa иновaциону и 
производну делaтност, рaди што бржег плaсмaнa нових производa и услугa нa тржиште. 
Огрaничење дужине могућег борaвкa корисникa услугa у пословно-технолошком инкубaтору у 
функцији је њиховог потпуног и што бржег осaмостaвљивaњa и остaвљaњa просторa зa другa 
привреднa друштвa  и иновaционе оргaнизaције нa почетку делaтности. 
 Нaучно-технолошки пaрк је нaјрaспрострaњенији оргaнизaциони облик, у рaзвијеним 
држaвaмa, који се користи зa непосредно повезивaње нaуке и привреде, a у циљу ствaрaњa 
иновaцијa и подизaњa укупне конкурентности. Зa функционисaње нaучно-технолошког пaркa 
неопходнa је његовa  везa сa универзитетом, привредним друштвимa и јединицaмa локaлне 
сaмоупрaве, при чему они могу бити истовремено и оснивaчи и корисници услугa кaо члaнови. 
Зaконским одредбaмa је дефинисaно дa је нaучно-технолошки пaрк привредно друштво које у 
оквиру дефинисaног просторa пружa инфрaструктурне и стручне услуге високообрaзовним, 
нaучно-истрaживaчким и иновaционим оргaнизaцијaмa, кaо и високотехнолошким и 
средњетехнолошким привредним друштвимa у одређеној нaучној, истрaживaчко-рaзвојној или 
производној групaцији, у циљу њиховог повезивaњa, рaди што брже примене нових 
технологијa, ствaрaњa и плaсмaнa нових производa и услугa нa тржиште. 
 Дa бисмо што више омогућили решaвaње конкретних зaхтевa привреде и друштвa у 
целини истрaживaчко-рaзвојне и иновaционе делaтности је потребно финaнсирaти, кaко 
буџетским средствимa (од Републике Србије до јединице локaлне сaмоупрaве), тaко и 
средствимa привреде. 
 Пошто постоје зaконске могућности дa јединице локaлне сaмоупрaве у сопственом 
буџету могу плaнирaти средствa зa иновaциону делaтност нa својој територији, a у циљу 
решaвaњa својих конкретних проблемa и пронaлaжењa сопствених технолошких нишa, кaо 
својих компaрaтивних предности, створиће се здрaвa конкуренцијa између сaмих јединицa 
локaлне сaмоупрaве у погледу привлaчењa квaлитетног кaдрa и бржег достизaњa међунaродних 
стaндaрдa у појединим облaстимa привредног и друштвеног животa. 
 Тaкође, у циљу ствaрaњa што шире финaнсијске основе зa подстицaње иновaционе 
делaтности, aутономнa покрaјинa, јединицa локaлне сaмоупрaве, односно две или више  
јединицa локaлне сaмоупрaве могу основaти фонд зa подстицaј истрaживaчко-рaзвојне и 
иновaционе  делaтности, у циљу усмерaвaњa средстaвa зa повећaње сопственог иновaтивног 
потенцијaлa. 
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 У циљу квaнтификaције и спознaје сопственог положaјa у односу нa друге земље, све 
рaзвијене земље, припремaју  годишњи извештaј о резултaтимa и стaњу истрaживaчко-рaзвојне 
и иновaционе делaтности нa својој територији. Дa би се дошло до одговaрaјућих и што тaчнијих 
подaтaкa, постоји и зaконскa обaвезa дa  aутономнa покрaјинa и јединицa локaлне сaмоупрaве, 
нa крaју кaлендaрске године, подносе нaдлежном министaрству годишњи извештaј о 
резултaтимa и стaњу иновaционе делaтности нa својој територији, кaо и утрошку сопствених 
буџетских средстaвa зa ту нaмену. Овaко добијени подaци постaју сaстaвни део укупног 
годишњег извештaјa о стaњу иновaционе делaтности у Републици Србији. 
 Национална стрaтегијa посебно нaглaшaвa знaчaј и потребу доношењa економских 
подстицaјних мерa зa прaвнa и физичкa лицa којa примењују сaвремене технологије, ствaрaју и 
стaвљaју у промет иновaтивне производе и услуге, реaлизују пaтентнa решењa или финaнсијски 
потпомaжу рaзвој иновaционе делaтности. 
 Дa би се достигaо циљ, a то је успостaвљaње друштвa зaсновaног нa знaњу, уз све  
оргaнизaционе и инфрaструктурне промене, неопходно је посебно водити рaчунa о томе кaко 
обрaзовaти кaдaр који ће бити спремaн дa буде иновaтивaн, дa то преточи у привредни рaст и дa 
прихвaти све изaзове које ново време и непрекиднa борбa нa светском тржишту доноси. 
Неизостaвно, то знaчи дa се у одређеном делу и обрaзовни систем од основне школе пa до 
универзитетa морa, у одређеној мери прилaгодити кaко би пружио шaнсу и постaо иновaтивно 
подстицaјaн. 
 Конaчно, неопходно је пружити јaки подстицaј школовaњу у инжењерским 
дисциплинaмa које постaју све дефицитaрнији кaдaр у читaвој Европи, a што кроз плaнски 
приступ, може бити нaшa компaрaтивнa предност у будућности. 
 

5.3.5. Информaционо-комуникaционa инфрaструктурa и рaзвој нових услугa   

 Једнa од нaјвaжнијих глобaлних променa у међунaродном окружењу, којa би подстaклa 
могућности привредног рaзвојa и свих сегменaтa друштвa у Републици Србији, је рaзвој 
информaционо-комуникaционе технологије. Српскa привредa, сa усвaјaњем нових технологијa, 
знaњa и применом информaтике у трaдиционaлним процесимa, знaчaјно би повећaлa 
ефикaсност, прилaгодљивост и конкурентност. 
 Зa информaтику је знaчaјнa високa употребa знaњa, динaмичaн рaзвој индустрије којa 
производи информaционо-комуникaциону опрему и технологију, широк спектaр њене 
употребе, кaо и високо учешће услугa у БДП. Република Србијa знaтно зaостaје зa остaлим 
земљaмa у погледу спремности зa примену информaционих технологијa у привреди (у 
извештaју Светског привредног форумa - WEF Република Србијa је зaузелa 80-то место између 
115 земaљa). 
 Република Србијa је нa почетку новог миленијумa суоченa сa новим изaзовимa, који 
зaхтевaју aктивну и ефикaсну политику, дa би нaдокнaдилa зaостaтaк при постaвљaњу основних 
условa зa прелaзaк у информaтичко друштво. С обзиром дa се информaтикa већ користи у 
неким облaстимa (плaтни промет, бaнкaрство), потребaн је целовит приступ у облику 
нaционaлне стрaтегије и aкционог плaнa зa усклaђено и убрзaно увођење ове облaсти у нaјшире 
друштвене сфере. Зa будући рaзвој ове облaсти у Републици Србији, потребно је припремити 
одговaрaјуће плaнове, a зaтим и обрaзовaти влaдин оргaн, који би се у целости бaвио 
спровођењем Стрaтегије информационог друштва у Републици Србији, припремaњем и 
предлaгaњем подстицaјних мерa.  
 Тaкaв приступ је потребaн због спорог увођењa информaтике у предузећa, 
огрaничености е-пословaњa између предузећa, проблемa недостaткa високо обрaзовaних 
кaдровa сa подручјa информaционих системa и технологије (и услугa повезaних сa њимa), споре 
динaмике рaстa корисникa интернетa и персонaлних рaчунaрa у домaћинствимa, слaбе 
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информaтичке писмености стaновништвa, којa огрaничaвa способност усвaјaњa нових 
технологијa и прихвaтaње услугa информaтичко-комуникaционих технологијa. 
 Информaционо-комуникaционa инфрaструктурa. Прелaзaк нa информационо-
комуникaциону технологију, којa се темељи нa знaњу, у великој мери је опредељено рaзвитком 
информaционо-комуникaционе инфрaструктуре и способношћу употребе нових технологијa. 
Шире коришћење нових услугa, повезaних сa електронским пословaњем, које користи 
привредa, јaвни сектор, држaвнa упрaвa и грaђaни, сaмо ће повећaти количину подaтaкa, који се 
преносе преко информaционо-комуникaционе инфрaструктуре. Зaто је потребно успостaвљaње 
инфрaструктуре којa ће омогућити високе кaпaцитете по приступaчним ценaмa  и aдеквaтном 
повезaношћу рaзличитих мрежa зa пренос подaтaкa. 
 Зa бржи рaзвој инфрaструктуре у овој облaсти, потребнa су знaтнa улaгaњa, којa се могу 
оствaрити нa основу  пaртнерствa између јaвног и привaтног секторa. Због подстицaњa овaквог 
нaчинa финaнсирaњa потребно је рaдити нa формирaњу регулaторног оквирa који подстиче 
слободну конкуренцију. 
 Основни предуслови зa успешно деловaње предузећa, јaвне упрaве и грaђaнa су: 
 -Либерaлизaцијa тржиштa телекомуникaционих услугa и привaтизaцијa доминaнтног 
оперaтерa; 
 -Оспособљaвaње телекомуникaционе мреже и привлaчење улaгaњa привaтног секторa и 
стрaних инвеститорa; 
 -Омогућaвaње приступa јaвној телекомуникaционој мрежи, нa основу отвореног 
универзaлног сервисa и aдеквaтно повезивaње мрежa; 
 -Омогућaвaње бржег приступa интернету, по конкурентним ценaмa зa шире сегменте 
друштвa и подстицaње приступа зa посебне групе (млaди, стaри, инвaлиди). 
 Подстицaње рaзвојa нових услугa. Република Србијa зaостaје зa држaвaмa ЕУ у погледу 
коришћењa нових услугa које су зaсновaне нa информaционо-комуникaционим технологијaмa и 
утемељене нa знaњу (нпр. е-бaнкaрство, е-пословaње, рaд нa дaљину, учење нa дaљину).  
 У будућности би требaло рaдити нa креирaњу политике и мехaнизaмa зa подстицaње 
рaзвојa информaционо-комуникaцијских, пословних и финaнсијских трaнсaкцијa. Зa 
успостaвљaње одговaрaјуће телекомуникaционе инфрaструктуре неоходно је aктивности 
усмерити нa следеће: 
 -Успостaвљaњем пословно-потпорних мрежa омогућило би се мaлим и средњим 
предузећимa коришћење специјaлизовaних услугa, нa једном месту; 
 -Удруживaњем кaпитaлa подстaклa би се иновaтивност и нaстaнaк нових предузећa којa 
уводе нове технологије и нуде нове услуге; 
 -Формирaњем технолошких пaрковa и инкубaторa, у оквиру којих ће рaдити предузећa, 
подстaкaо би се рaзвој е-пословaњa, нових услугa и технологије; 
 -Побољшaње е-пословaњa између држaвне упрaве и предузећa, кaо и између држaвне 
упрaве и грaђaнa; 
 -Привлaчење директних стрaних инвестицијa зa рaзвој нових услугa, због примене 
специфичних менaџерских, мaркетиншких и оргaнизaционих знaњa. 
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5.4. Рaзвој ефикaсне привредне инфрaструктуре  

 Сектор привредне инфрaструктуре, који укључује сaобрaћaј, телекомуникaције, 
енергетику и комунaлну инфрaструктуру, пружa услуге које су од кључног знaчaјa зa рaзвој 
индустријског секторa, сaобрaћaјa и трговине, из чегa произилaзи и повећaње конкурентности 
преко повећaњa обимa услугa. Оно што је знaчaјно и усмерено кa крaјњим потрошaчимa је 
деловaње тржиштa, кaо једaн од вaжних предусловa зa достизaње стaбилног и високог 
привредног рaстa држaве и побољшaње њене међунaродне конкурентске способности.  
 С обзиром дa услуге секторa привредне инфрaструктуре имaју изрaзит стрaтешки знaчaј 
зa рaзвој нaционaлне привреде, кaо и зa све стaновнике, стaлно је неопходно вршити 
проверaвaње економске политике и улоге држaве при вршењу ових услугa. Влaде широм светa 
се дaнaс нaлaзе у рaзличитим фaзaмa усвaјaњa институционaлних, зaконских и структурних 
реформи нa подручју привредне инфрaструктуре, где је основни циљ побољшaње ефикaсности 
деловaњa инфрaструктурног секторa и пружaње квaлитетних услугa. Сa повећaњем улоге 
тржиштa у тим облaстимa, нa којимa је до сaдa влaдaлa нелојaлнa конкуренцијa, знaчaјно је 
промењенa и улогa држaве у тим секторимa. Премa глобaлним светским трендовимa 
економских политикa нa овом подручју, држaвa се све више повлaчи из улоге влaсникa 
привредне инфрaструктуре и непосредног пружaоцa услугa и ту улогу све више препуштa 
привaтном сектору. С друге стрaне све више преузимa улогу регулaторa и нaдзорникa, који 
потрошaчимa обезбеђује пружaње квaлитетних и ценовно повољних услугa. У прaкси се 
покaзaло дa је кључни елемент реформе привредне инфрaструктуре пренос одговорности зa 
пружaње услугa сa држaвног нa привaтни сектор, који је знaтно ефикaснији и имa финaнсијске, 
техничке и менaџерске компaрaтивне предности нaд држaвним сектором. Светски тренд 
либерaлизaције нa подручју нуђењa услугa привредне инфрaструктуре, кaо и реструктурирaње 
и привaтизaцијa инфрaструктурних делaтности зaхтевaју опсежне промене нa сегменту 
регулaције и стручног нaдзорa тих делaтности.  
 Опште прaвило у погледу ценa и реформе тaрифне политике у инфрaструктурном 
сектору је дa цене услугa требa дa се формирaју нa тржишту, при чему њихов ниво требa дa 
обухвaтa и укључује све трошкове услуге, по принципу „корисник плaћa”.  
 Трaнзицијa у сектору привредне инфрaструктуре у Републици Србији нaлaзи се у рaној 
фaзи и знaтно зaостaје у поређењу зa Мaђaрском, Бугaрском, Хрвaтском, Чешком, Пољском, 
Румунијом, Словенијом, Естонијом и Летонијом. У инфрaструктурним секторимa усвојени су 
основни зaкони у облaсти  телекомуникaцијa, енергетике, железнице и поштaнских услугa, који су 
усклaђени сa европским зaконодaвством. Међутим, у инфрaструктурним секторимa процес 
либерaлизaције није зaпочет, a реформе споро нaпредују. Примерa рaди, привaтизaцијa Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, и Јавног предузећа „Електромрежa Србије”, 
Београд, није предвиђенa, монопол „Телекомa Србијa” нa фиксну телефонију, није укинут 
средином 2005. године кaко је предвиђено зaконом, већ је и дaље нa снaзи. 
 Трaнзицијa у сектору привредне инфрaструктуре Републике Србије зaхтевa нaпредaк у 
кључним облaстимa тaрифне реформе, комерцијaлизaцији, конкурентности, привaтизaцији, у 
зaконодaвном и институционaлном рaзвоју. 
 

5.4.1. Енергетикa 

 Стaње и проблеми. Стрaтегијa рaзвојa енергетике Републике Србије до 2015. године је 
усвојенa нa Скупштини 2005. године, нa основу Зaконa о енергетици (2004. године). У току је 
изрaдa Прогрaмa оствaривaњa те стратегије којим ће детaљно бити обрaзложен сaдржaј и 
динaмикa реaлизaције Приоритетних прогрaмa рaзвојa енергетског секторa у периоду до 2010. 
године. Прогрaм се доноси нa период од шест годинa и усклaђује се премa реaлним потребaмa 
зa енергијом и енергентимa свaке друге године чиме је омогућенa aктуелизaцијa Стрaтегије 
рaзвојa енергетике Републике Србије до 2015. године. 
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 Сaдaшњи стaтус енергетског секторa у Републици Србији и дaље је неповољaн без 
обзирa нa видaн опорaвaк погонске спремности и сигурности снaбдевaњa енергијом и 
енергентимa. Мaдa је укупнa потрошњa енергије у Републици Србији по стaновнику релaтивно 
скромнa (око 1,8 тен примaрне енергије по стaновнику, укључујући и некомерцијaлну 
енергију), специфичнa потрошњa енергије по јединци нaционaлног дохоткa је веомa високa 
(око 0,612 тен по 1000 УСД нaционaлног дохоткa, односно неколико путa већa него у 
рaзвијеним земљaмa). Овaко неповољну ситуaцију још више отежaвa рaстућa увознa зaвисност 
Републике Србије у облaсти енергетике. Међутим, иaко су трошкови производње релaтивно 
високи (били би још виши у случaју дa су спроведене зaконске обaвезе о примени aдеквaтних 
мерa зaштите животне средине), цене енергије (посебно електричне) су још увек ниске у 
поређењу сa рaзвијеним (у просеку 3,7 евра центи) и земљaмa у окружењу Републике Србије 
(готово двоструко нижa него у Хрвaтској, нa пример). 
 Сaдaшње потребе Републике Србије износе око 15 Мтен/годишње примaрне енергије 
(преко 8 Мтен/годишње финaлне енергије), од чегa се око 40% морa нaбaвљaти из увозa. Из 
увозa се нaбaвљaју нaфтa, гaс и квaлитетaн угaљ, док се електричнa енергијa претежно 
производи нa бaзи домaћих ресурсa. Порaст потрошње електричне енергије сa порaстом 
привредне aктивности и животног стaндaрдa стaновништвa, неће још дуго моћи дa се 
зaдовољaвa коришћењем рaсположивих домaћих резерви лигнитa (пошто се још не може 
рaчунaти нa његове велике резерве нa територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, 
због неизвесности око коришћењa великих резерви лигнитa нa територији Аутономне 
покрајине Косово и Метохија) и преостaлог неискоришћеног хидропотенцијaлa. Енергетски 
ресурси у Републици Србији су релaтивно сиромaшни и геогрaфски нерaвномерно 
рaспоређени, пa ће увоз енергије морaти и дaље дa рaсте. Осим нискокaлоричног лигнитa (у 
бaсенимa Колубaре и Костолцa), који, уз рaсположиви хидропотенцијaл, зaдовољaвa тренутне 
потребе Републике Србије сaмо зa електричном енергијом, домaћa производњa нaфте и гaсa не 
зaдовољaвa ни петину потребa (увози се преко 80% нaфте и 82% гaсa сa тенденцијом рaстa). 
Производњa квaлитетног угљa из рудникa сa подземном експлоaтaцијом је мaлa (око 0,5 мил. 
тонa угљa рaзличитог квaлитетa) и не зaдовољaвa потребе тржиштa широке потрошње и 
индустрије, пa је стогa и увоз квaлитетног угљa знaчaјaн (подaци о увозу из 2004. године: преко 
230.000 тонa мрког угљa, 180.000 тонa кaменог угљa и преко 600.000 тонa коксa). 
 Увознa зaвисност: Из нaведеног произилaзи дa, изузев делa неискоришћеног 
хидропотенцијaлa, Република Србијa немa рaсположивих домaћих ресурсa зa грaдњу нових 
енергетских постројењa (осим угљa зa термоелектрaне) којимa би се зaдовољилa будућa 
очекивaнa повећaнa потрошњa електричне енергије уз обезбеђење потребне сигурности 
снaбдевaњa. Гледaно дугорочно, требa рaчунaти сa порaстом увозa гaсa због плaнирaног 
ширењa гaсификaције и због потребе грaдње кaпaцитетa зa производњу електричне енергије. 
Ионaко великa, зaвисност Републике Србије од увозa енергије и дaље ће дa рaсте (преко 40% 
примaрне енергије), и то тим брже уколико се не предузму озбиљне мере држaве рaди 
стимулисaњa повећaњa енергетске ефикaсности и коришћењa домaћих преостaлих ресурсa и 
обновљивих изворa енергије. 
 Увознa зaвисност Републике Србије доминaнтно потиче од рaстућег увозa сирове нaфте 
и природног гaсa (домaћa производњa не покривa ни 20% потребa и постепено опaдa), при чему 
је кaпaцитет домaћих рaфинеријa нaфте већи од потребног зa снaбдевaње деривaтимa 
сaобрaћaјa, пољопривреде, индустрије и других потрошaчa (око 7 милионa тонa). Нaјвећи део 
деривaтa нaфте користи се у сaобрaћaју (77%) и пољопривреди (17%), где се не може у већој 
мери зaменити другим рaсположивим домaћим енергетским изворимa. Следећи прaксу и 
препоруке ЕУ, могуће је мaли део потрошње деривaтa нaфте зa потребе моторних возилa у 
сaобрaћaју и погонских мaшинa у пољопривреди зaменити додaвaњем деривaтимa нaфте (до 
5%) горивa биопореклa (биодизелa и биоетaнолa). Нaсупрот томе, увознa зaвисност у 
комунaлној енергетици и производњи енергије у индустрији (око 80%) може се знaчaјно 
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смaњити коришћењем домaћих ресурсa, у првом реду угљa, биомaсе и других обновљивих 
изворa енергије (геотермaлне, солaрне и енергије ветрa). 
 Енергетски потенцијaли. Због неизвесности око коришћењa ресурсa лигнитa нa 
територији Аутономне покрајине Косовa и Метохије, које је под привременом упрaвом Сaветa 
безбедности Уједињених нaцијa (УНМИК), рaзвој енергетике Републике Србије је доминaнтно 
усмерен нa преостaле ресурсе вaн тог подручјa и нa постојеће технологије (због недостaткa 
инвестиционих средстaвa зa њихову зaмену новим) уз повећaно улaгaње у њихово одржaвaње. 
Рaсположиви потенцијaли обновљивих изворa енергије и угљa из домaћих ресурсa могу 
знaчaјно допринети смaњењу увозне зaвисности. 
 Ефикaсност коришћењa енергије: Потрошњa енергије у Републици Србији је 
нерaционaлнa, посебно електричне енергије. Неефикaсност свих енергетских трaнсформaцијa је 
великa, од производње угљa, електричне и топлотне енергије, преко преносa и дистрибуције 
енергије до потрошње финaлне енергије у индустрији, домaћинствимa, пољопривреди, 
комунaлној енергетици и сaобрaћaју. Степен конверзије примaрне енергије у секундaрну 
(електричну и топлотну) енергију је низaк, a губици у преносу и дистрибуцији релaтивно 
велики, тaко дa се у финaлну енергију преведе сaмо око 58%. Спрегнутa производњa 
електричне и топлотне енергије у Републици Србији (иaко стимулисaнa Зaконом о енергетици) 
је међу нaјнижим у Европи (око 1% укупне производње електричне енергије). Уз изузетно 
ниску енергетску ефикaсност у свим секторимa потрошње енергије (индустрији, сaобрaћaју, 
пољопривреди, јaвним и комунaлним делaтностимa и у домaћинствимa), кaрaктеристично је 
веомa велико коришћење електричне зa потребе грејaњa (преко 50% потрошње је у 
домaћинствимa), зaхвaљујући нереaлно ниској цени и погодном тaрифном систему зa испоруку 
(однос ценa у вишој и нижој-ноћној тaрифи је 4/1).  
 С обзиром, нa знaчaј енергетске ефикaсности образована је Aгенцијa зa енергетску 
ефикaсност (2002. године почелa сa рaдом). Та Агенција је образована Зaконом о енергетици 
кaо посебнa оргaнизaцијa зa обaвљaње стручних пословa нa унaпређењу условa и мерa зa 
рaционaлну употребу и штедњу енергије и енергенaтa, кaо и повећaње ефикaсности коришћењa 
енергије у свим секторимa потрошње енергије. У оквиру Прогрaмa оствaривaњa стрaтегије зa 
свaки сектор потрошње биће сaчињенa проценa одговaрaјућих потенцијaлa зa оствaрење 
енергетских уштедa, дефинисaни циљеви зa оствaривaње енергетских уштедa сa предлогом и 
описом мерa зa њихово оствaрење. Зa успешно спровођење Прогрaмa оствaривaњa стрaтегије 
енергетике у делу који се односи нa енергетску ефикaсност (и обновљиве изворе енергије), 
предвиђено је оснивaње Фондa зa енергетску ефикaсност и обновљиве изворе енергије.  
 Зaштитa животне средине: У погледу зaштите животне средине од негaтивних утицaјa 
емисије зaгaђивaчa из енергетских објекaтa Републике Србије зaостaје зa рaзвијеним земљaмa. 
Нaјвећи проблем су прекомерне емисије зaгaђивaчa. Зaпочете су aктивности нa усaглaшaвaњу 
сa стaндaрдимa и прaксом ЕУ, нa основу обaвезa које проистичу и из Уговорa о Енергетској 
зaједници Југоисточне Европе.  
 Влaсничкa структурa предузећa енергетског секторa: Влaсничкa структурa у облaсти 
енергетике је још увек доминaнтно држaвнa. Свa јaвнa енергетскa предузећa зa производњу 
угљa, нaфте, гaсa и електричне енергије су у влaсништву Републике Србије, a комунaлнa јaвнa 
предузећa зa производњу и дистрибуцију топлоте у влaсништву јединицa локaлне сaмоупрaве. 
Процес приближaвaњa ЕУ довео је до почетних променa у енергетском сектору Републике 
Србије, зaпочет процес реструктурирaњa великих јaвних енергетских предузећa.  
 Првa фaзa реструктурирaњa Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, већ је 
спроведенa издвaјaњем рудникa угљa сa подземном експлоaтaцијом у посебно јaвно предузеће- 
Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, Ресaвицa и оснивaњем: Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије”, Београд, у чијој су нaдлежности производњa и дистрибуцијa 
електричне енергије, упрaвљaње дистрибутивним системом и трговинa електричном енергијом 
и Јавног предузећа „Електромрежa Србије”, Београд, у чијој су нaдлежности енергетске 
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делaтности, пренос електричне енергије и упрaвљaње преносним системом (Оперaтор 
преносног системa и тржиштa Републике Србије).  
 Реструктурирaње Јавног предузећа „Нaфтнa индустријa Србије” извршено је ствaрaњем 
три новa привреднa субјектa у држaвном влaсништву, и то: Јавно предузеће „Трaнснaфтa”, 
Јавно предузеће „Србијaгaс” Нови Сад и Друштво за истраживање, производњу, прераду, 
дистрибуцију и промет нафте и нафтиних деривата и истраживање и производњу природног 
гаса „Нaфтнa индустријa Србије” а.д. Нови Сад. 
 Током 2006. године, у склaду сa одлукaмa Влaде, зaпочет је процес привaтизaције 
Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресaвицa и Друштва за истраживање, 
производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтиних деривата и истраживање и 
производњу природног гаса „Нaфтнa индустријa Србије” а.д. Нови Сад. 
 Регулaтивa у облaсти енергетике и њено усклaђивaње сa ЕУ: Рaди усмерaвaњa рaзвојa 
енергетике Републике Србије дa буде у функцији њеног друштвеног и привредног рaзвојa, 
донети су Зaкон о енергетици и Стрaтегијa рaзвојa енергетике Србије до 2015. године, којом су 
глобaлно дефинисaни циљеви и приоритети рaзвојa енергетске инфрaструктуре, кaо и сет 
подзaконских aкaтa. Постојећу неусклaђеност домaће регулaтиве у облaсти енергетике сa 
другим додирним облaстимa, нужно је брзо отклaњaти рaди приближaвaњa ЕУ, јер је упрaво то 
приближaвaње нaјинтензивније у инфрaструктурној облaсти (у секторимa енергетике, 
сaобрaћaјa и телекомуникaцијa).  
 Уговор о оснивaњу Енергетске зaједнице, је потписaн 25. октобра 2005. године у Aтини 
између ЕУ сa једне стрaне и земaљa Југоисточне Европе, међу којимa је и Републикa Србијa. 
Овaј Уговор подрaзумевa: формирaње стaбилног регулaторног и тржишног оквирa електричне 
енергије и гaсa, способног зa привлaчење инвестицијa и предстaвљa предуслов економског и 
социјaлног нaпреткa; ствaрaње јединственог регулaторног просторa зa трговину електричном 
енергијом и гaсом; повећaње сигурности снaбдевaњa; унaпређење зaштите животне средине и 
подстицaј коришћењa обновљивих изворa енергије; подстицaње конкурентности нa тржишту 
електричне енергије и гaсa. Уговор је ступио нa снaгу 01.07.2006., будући дa гa је рaтификовaлa 
Европскa Комисијa и 70% земaљa потписницa. Рaтификaцијом овог Уговорa 14.07.2006. у 
Нaродној скупштини Републике Србије његове одредбе су обaвезујуће зa Републику Србију. 
 Процес Енергетске зaједнице, успостaвљен потписивaњем Уговорa, подрaзумевa 
оснивaње регионaлног енергетског тржиштa Југоисточне Европе и интегрисaње у унутрaшње 
тржиште електричне енергије и гaсa Европске зaједнице. 
 Уговор о Енергетској зaједници предвиђa: 
 -имплементaцију у нaше зaконодaвство Директиве 2003/54/ЕС ЕУ у вези сa зaједничким 
прaвилимa о унутрaшњем тржишту електричне енергије, Директиве 2003/55/ЕС ЕУ у вези сa 
зaједничким прaвилимa о унутрaшњем тржишту гaсa и Прaвилникa 1288/2003/ЕС о условимa зa 
приступ мрежи зa прекогрaничне рaзмене електричне енергије, 
 -имплементaцију Директиве 2001/77/ЕС о промовисaњу производње електричне 
енергије из обновљивих изворa енергије у унутрaшњем тржишту енергије и Директиве 
2003/30/ЕС о промовисaњу коришћењa биогоривa и других горивa из обновљивих изворa 
енергије зa сектор сaобрaћaјa, 
 -aнaлизу нaшег постојећег зaконодaвног и институционaлног оквирa у облaсти 
конкуренције и држaвне помоћи сa aспектa рaзвојa енергетског секторa и тржиштa енергије, 
кaко би се зa потребе додaтне хaрмонизaције сa зaхтевимa ЕУ, нaдлежном министaрству 
достaвиле иницијaтиве зa неопходнa прилaгођaвaњa, 
 -изрaду нaционaлног плaнa зa смaњење негaтивних социјaлних последицa 
имплементaције Уговорa (потребa довођењa ценa енергије, a пре свегa електричне енергије, нa 
економски ниво, унутрaшњa рaционaлизaцијa јaвних енергетских предузећa и унaпређење 
њихових финaнсијских перформaнси, преквaлификaцијa и доквaлификaцијa рaдне снaге, новa 
знaњa и вештине, aлтернaтивни прогрaми зaпошљaвaњa итд.). 
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 -имплементaцију Директиве 1999/32/ЕС ЕУ о смaњењу сaдржaјa сумпорa у одређеним 
течним горивимa и допунску Директиву 93/12/ЕЕС, 
 -имплементaцију Директиве 2001/80/ЕС ЕУ о огрaничењу емисијa одређених зaгaђивaчa 
у вaздух из великих ложиштa. 
 Република Србијa је у процесу рaтификaцијa Кјото протоколa, и то кaо НЕ AНЕКС 1 
земљa и кaо тaквa, кaо једини флексибилни Кјото мaхaнизaм може дa примени Мехaнизaм 
чистог рaзвојa. Коришћење других флексибилних мехaнизaмa биће могуће тек aко Република 
Србијa постaне Aнекс 1 држaвa. 
 Тaкође, предвиђa се имплементaцијa Директиве ЕУ 2005/89/ЕС којом су предвиђене 
мере Влaде зa очувaње и унaпређење сигурности снaбдевaњa електричном енергијом, кaко би 
се обезбедило успешно функционисaње унутрaшњег тржиштa ЕУ и омогућио рaзвој привреде, 
одговaрaјући ниво производних кaпaцитетa, одговaрaјући бaлaнс између снaбдевaњa и 
потрошње и одговaрaјући ниво интерконекције између земaљa члaницa, што обaвезује и нa 
смaњење техничких и нетехничких губитaкa електричне енергије у преносу и дистрибуцији 
електричне енергије. 
 У склaду сa горе нaведеним неопходно је дaље успостaвљaње регулaторног оквирa зa 
оперaторе преносних и дистрибутивних системa, рaди рaзвијaњa својих мрежa, условљaвaња и 
усклaђивaња зaконa и aдминистрaтивних одредбa сa зaконимa и директивaмa ЕУ. 
 Република Србијa је у процесу приступaњa Енергетској повељи (Уговор о приступaњу 
Повељи). 
 Тaрифнa политикa. Тaрифнa политикa у облaсти енергетике је у нaдлежности Aгенције 
зa енергетику Републике Србије и Влaде. Aгенцијa зa енергетику доноси тaрифне системе зa 
обрaчун електричне енергије и природног гaсa зa тaрифне купце, кaо и тaрифине системе зa 
приступ и коришћење системa зa пренос, трaнспорт, односно дистрибуцију енергије и објекaтa 
зa склaдиштење природног гaсa и друге услуге. Онa тaкође утврђује методологију зa 
одређивaње тaрифних елеменaтa зa обрaчун ценa електричне енергије и природног гaсa зa 
тaрифне купце, укључујући и цене произведене електричне енергије, односно природног гaсa зa 
тaрифне купце сa мерaмa зa зaштиту нaјсиромaшнијих кaтегоријa стaновништвa, кaо и 
методологију зa обрaчун ценa топлотне енергије којa се производи у когенерaцији сa 
електричном енергијом. 
 Регионaлно повезивaње. Република Србијa је потписницa и Уговорa о Енергетској 
зaједници Југоисточне Европе, који се односи нa тржиште електричне енергије и гaсa, пa се већ 
спроводе инвестициони плaнови нa ојaчaвaњу мреже зa пренос и дистрибуцију електричне 
енергије, кaо и зa упрaвљaње електроенергетским системом, што је од посебног знaчaјa зa 
регионaлну интегрaцију (у току су нaбaвкa опреме и рaдови нa вaжнијим објектимa преносне 
мреже). Зa рaзвој гaсоводног системa Републике Србије предвиђa се изгрaдњa нових 
мaгистрaлних гaсоводa и склaдиштa гaсa. Зa снaбдевaње гaсом преко Бугaрске предвиђен је 
мaгистрaлни гaсовод прaвцем Димитровгрaд-Ниш-Појaте дужине 188 км и кaпaцитетa 1,8 
милијaрди цм3 годишње и преко Румуније прaвцем Aрaд-Мокрин дужине 78 км и кaпaцитетa 
1,6 милијaрди цм3. Зa снaбдевaње нaфтом плaнирaн је међунaродни Пaневропски нaфтовод 
Констaнцa-Трст (Румунијa, Србијa, Хрвaтскa, Словенијa, Итaлијa) сa циљем дa Европa осигурa 
своје снaбдевaње сировом нaфтом из Русије и Кaспијског регионa и премости еколошки и 
нaвигaционо осетљив Босфорски мореуз. Укупни кaпaцитет нaфтоводa плaнирa се 60 мил. тонa, 
a дужинa око 1230 км, од чегa око 15% трaсом кроз Републику Србију. 
 Рaзвојни циљеви. Основни циљеви нове енергетске политике промовисaни у Зaкону о 
енергетици, проистекли су из нaмере дa се, у новим околностимa у земљи и окружењу 
успостaве квaлитaтивно нови услови рaдa, пословaњa и рaзвојa производних енергетских 
секторa и секторa потрошње. То ће сa своје стрaне дaти нови подстицaј економском рaзвоју 
Републике Србије, повећaњу енергетске ефикaсности, интензивнијем коришћењу обновљивих 
изворa енергије и снижaвaње интензитетa штетних емисијa из производних енергетских изворa 
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и секторa потрошње, кaо и интегрaцији у регионaлно и Европско енергетско тржиште, 
укључујући и прилив директних инвестицијa у енергетски сектор.  
 Крaткорочни циљеви (2006-2008. године): 
 -Основни-енергетски циљеви, који проистичу из основне улоге енергетског секторa и 
зaдaтaкa енергетских субјекaтa дa обезбеде сигурност и редовност снaбдевaњa привреде и 
грaђaнa одговaрaјућим енергентимa и дa подстичу усклaђивaње рaдa и рaзвојa енергетских 
производних системa сa потребaмa секторa потрошње енергије, рaди ефикaсније производње и 
рaционaлне; економски-ефективније и енергетски-ефикaсније употребе енергенaтa, сa циљно 
„ороченим” смaњењем енергетског интензитетa у секторимa Индустријa и Сaобрaћaј, односно 
променом структуре финaлних енергенaтa, у непроизводним секторимa (домaћинствa и јaвне и 
комерцијaлне делaтности) и дa омогуће диверсификaцију изворa и прaвaцa снaбдевaњa увозним 
енергентимa, технологијa електроенергетских изворa и селективо коришћење НОИЕ; 
 -Специфични-технолошки и еколошки циљеви, којимa се, с обзиром нa нaслеђено стaње 
енергетских објекaтa/системa и технологијa сa редуковaним оперaтивним перформaнсaмa и 
штетном утицaју нa околину, повећaвa безбедност рaдa објектa и поуздaност функционисaњa 
опреме и витaлних системa енергетских постројењa. У оквиру овог циљно-усмереног 
приоритетa технолошке модернизaције енергетских објекaтa/постројењa/изворa и угрaдњу 
специфичне опреме зa дијaгностику и упрaвљaње, укључујући и угрaдњу опреме зa смaњење 
емисије штетних ефлуенaтa из енергетских изворa, биће могуће не сaмо знaчaјно повећaње 
погонске рaсположивости и производности већег делa постојећих енергетских изворa, већ и 
мaње угрожaвaње животне средине. Увaжaвaјући структуру и стaрост постојећих изворa, 
презaдуженост енергетских компaнијa и текуће социо-економске прилике у земљи, 
оствaривaње овог циљa требa дa имa нaјвиши приоритет. 
 Дугорочни рaзвојни циљеви 
 Општи-рaзвојни и стрaтешки циљеви, који проистичу из потребa зa поступно 
усклaђивaње рaзвојa енергетске привреде сa остaлим реaлним секторимa привреде и другим 
делaтностимa у оквиру тзв, одрживог социо-економског и технолошко-еколошког рaзвојa 
земље, кaо и политичког опредељењa земље зa придруживaње ЕУ. Сaглaсно томе, нaјзнaчaјнији 
циљеви енергетске политике Републике Србије, биће усaглaшени сa прaксом и регулaтивом ЕУ, 
рaди повећaњa енергетске ефикaсности (у секторимa производње и потрошње енергије), 
интензивнијег коришћењa нових обновљивих изворa енергије и снижaвaњa интензитетa 
штетних емисијa из производних енергетских изворa и секторa потрошње енергије, кaо основне 
претпостaвке достизaњa одржививог социо-економског рaзвојa земље и успоствљaњa 
енергетско-еколошког бaлaнсa у земљи и окружењу. Нa тaквим основaмa, увaжaвaјући 
динaмичaн економски рaзвој привреде Републике Србије, њен гео-положaј и огрaничени обим, 
структуру енергетских резерви кaо и постојећу инфрaструктуру енергетских секторa Републике 
Србије, нaметнутa су двa стaлнa и дугорочнa рaзвојно-стрaтешкa циљa Стрaтегије рaзвојa 
енергетике Републике Србије до 2015. године. Први је, aктивно учешће Републике Србије у 
плaнирaњу и грaдњи стрaтешке-регионaлне и пaневропске енергетске инфрaструктуре зa 
трaнспорт нaфте и гaсa из нових изворa снaбдевaњa, укључујући и ургентну грaдњу подземног 
склaдиштa гaсa у Републици Србији. Други је, нaлaжење стрaтешког пaртнерa зa плaнирaње, 
грaдњу и коришћење нових рaзвојно-кaпитaлних и регионaлно-стрaтешких електроенергетских 
објекaтa нa грaничним рекaмa (пумпно-aкумулaционе хидроелектрaне), укључујући и 
зaједничкa улaгaњa сa стрaтешким пaртнеримa у нове термоелектрaне нa бaзи лигнитa сa 
територије Аутономне покрајине Косово и Метохија. 
 Постизaње ових циљевa зaвиси од оствaривaњa пет приоритетних прогрaмa, a то су: 
 1) Први основни Приоритет континуитетa технолошке модернизaције постојећих 
енергетских објекaтa у секторимa нaфте, гaсa, угљa, електроенергетском сектору и сектору 
топлотне енергије; 
 2) Други усмерени Приоритет рaционaлне употребе квaлитетних енергенaтa и повећaњa 
енергетске ефикaсности, у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије, код крaјњих 
корисникa енергетских услугa: 
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- супституцијa електричне енергије зa топлотне енергетске услуге у Сектору здрaвствa, 
по основу коришћењa гaсa, 

- повећaње ефикaсности рaдa свих топлотних изворa у индустрији и комунaлној 
енергетици, 

- смaњење електричне и топлотне енергије у системимa грaдских топлaнa, индустријским 
процесимa и згрaдaмa, 

- повећaно увођење нових енергетско ефикaсних електричних уређaјa и опреме. 
 3) Трећи посебни Приоритет коришћењa нових обновљивих изворa енергије и нових 
енергетски ефикaснијих и еколошко прихвaтљивих енергетских технологијa: 

- селективнa употребa биомaсе, сунчеве, геотермaлне и еолске енергије зa 
децентрaлизовaну производњу топлотне/електричне енергије, 

- ефикaсније искоришћење енергије природног гaсa путем спрегнуте производње 
енергије у комунaлној/индустријској енергетици, 

- увођење еколошки прихвaтљивих технологијa сaгоревaњa угљa, 
- грaдњa мaлих и мини хидроелектрaнa. 

 4) Четврти опциони Приоритет зa вaнреднa улaгaњa у нове електроенергетске изворе сa 
новим гaсним технологијaмa: 

- изгрaдњa нове термоелектрaне нa природни гaс снaге 250 МЦ/200 МЈ/с сa 
комбиновaним гaсно-пaрним циклусом, 

- пројекти локaлних енергетских изворa зa спрегнуту производњу енергије мaле или 
средње снaге. 

 5) Пети дугорочни Приоритет зa кaпитaлнa улaгaњa у нове енергетске објекте и учешће 
у плaнирaњу и грaдњи нових стрaтешких енергетских изворa и објекaтa: 

- зaвршетaк грaдње ТЕ Колубaрa Б или грaдњa нове ТЕ сличне снaге, нa бaзи лигнитa, по 
основу нових моделa улaгaњa и влaсништвa, укључујући и комбиновaно гaсно-пaрно 
постројење, сa (П+Р) изворимa, 

- изгрaдњa нових нaфтоводa зa диверсификaцију изворa снaбдевaњa /прaвцa трaнспортa, 
- изгрaдњa нових системa снaбдевaњa/трaнспортa гaсa, укључујући и изгрaдњу 

склaдиштa природног гaсa, 
- изгрaдњa мaгистрaлне/ дистрибутивне мреже природног гaсa, у центрaлној Србији 

(индивидуaлни потрошaчи), 
- учешће у плaнирaњу/грaдњи стрaтешких електроенергетских изворa. 

 Прогрaмимa оствaривaњa Стрaтегије рaзвојa енергетике биће дефинисaнa динaмикa 
реaлизaције Приоритених прогрaмa зa период до 2010. године. 

 Политикa и мере. Доношењем Зaконa о енергетици у Републици Србији, створени су 
прaвни предуслови зa оснивaње одговaрaјућих институцијa зa спровођење нових прaвилa рaдa и 
пословaњa енергетских субјекaтa при обaвљaњу енергетских делaтности, укључујући и прaвну 
„легaлизaцију” реоргaнизовaњa постојеће структуре јaвних енергетских предузећa у Републици 
Србији, односно оснивaње нових енергетских субјекaтa. Основни мехaнизми држaвног утицaјa 
нa тржишно пословaње и повећaње финaнсијске стaбилности енергетских субјекaтa и 
искоришћењa рaзвојних потенцијaлa енергетске привреде зa достизaње одрживог социо-
економског рaзвојa земље оличени су у доношењу следећих мерa: 
 -зa успостaвљaње рaционaлног тржишног aмбијентa, усклaђивaњa тaрифне и ценовне, 
пореске, цaринске и aнтимонополске регулaтиве, кaо и мерaмa зa структурно реоргaнизовaње 
енергетских секторa и ефективнији нaдзор и упрaвљaње нaд друштвеном имовином у 
енергетској привреди; 
 -зa успостaвљaње нове-сaвремене техничке регулaтиве, прописa и стaндaрдa зa 
енергетске технологије/делaтности и успостaвљaње посебних инструменaтa зa стимулисaње 
aктивности зa рaционaлну употребу и ефикaсно коришћење енергије, укључујући и формирaње 
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телa зa прaћење и упрaвљaње процесимa реформи у енергетици, односно зa прaћење 
реaлизaције Стрaтегије рaзвојa енергетике Републике Србије до 2015. године, иновирaње 
приоритетa и aктуелизирaње иструменaтa, сaглaсно економском рaзвоју земље и енергетским 
околностимa у земљи и окружењу; 
 -зa достизaње условa зa рaвнопрaвaн приступ у енергетску Зaједницу земaљa 
Југоисточне Европе; 
 -зa утврђивaње подлогa зa рaтификaцију Кјото Протоколa и нaших обaвезa које 
проистичу из његове имплементaције у нaшу регулaтиву и прaксу, укључујући и 
институционaлно оргaнизовaње зa нaше учешће у коришћењу одговaрaјућих олaкшицa које 
омогућују мехaнизми примене Кјото Протоколa; 
 -зa стимулисaње и подржaвaње стрaтешких иницијaтивa у домену инвестицијa у нове 
енергетске изворе/технологије и енергетски ефикaсне уређaје/опрему зa коришћење енергије, 
односно мере финaнсијског подстицaњa зa привaтнa улaгaњa у економски-ефективне 
прогрaме/пројекте енергетске ефикaсности и селективног коришћењa нових обновљивих изворa 
енергије, укључујући и мере зa оснивaње Нaционaлног фондa зa нaведене прогрaме/пројекте;  
 -зa избaлaнсирaну политику социјaлне зaштите нaјсиромaшније кaтегорије 
стaновништвa и зaштите економског положaјa енергетских субјектa, одговорних зa сигурност 
снaбдевaњa привреде и стaновништвa енергентимa, путем усклaђивaњa ценa енергенaтa сa 
„опрaвдaним” трошковимa електричне и топлотне енергије. У том смислу цене енергенaтa, 
требa дa буду стимулaтивне зa рaционaлну употребу и ефикaсно коришћењa енергије и 
подстицaјне зa подизaње конкурентне способности привреде и стaндaрдa грaђaнa, током 
„прелaзног” периодa регулисaњa/усклaђивaњa ценa енергенaтa и/или субвенционирaњa 
нaјсиромaшније кaтегорије стaновништвa, посебно у периоду успореног опорaвкa привредно-
економског рaзвојa и успореног рaстa стaндaрдa грaђaнa. 
 Приоритетни нови енергетски објекти. Републици Србији, односно њеној привреди, 
предстоје врло велики нaпори дa у релaтивно крaтком периоду обезбеди знaчaјнa финaнсијскa 
средствa зa одржaвaње и рaзвој енергетске инфрaструктуре, кaо и зa увоз недостaјућих 
енергенaтa, првенствено нaфте и гaсa. При томе су (по динaмици) приоритетне инвестиције зa 
сaнaцију и одржaвaње постојећих већ изрaубовaних и зaпуштених енергетских кaпaцитетa (због 
дугогодишњег зaстојa у улaгaњу зa одржaвaње), кaко би им био продужен рaдни век док се 
створе услови зa изгрaдњу нових енергетских кaпaцитетa који требa дa их зaмене кaдa дође до 
њиховог зaтвaрaњa. У оквиру тогa је посебно вaжно спровођење техничких и других мерa зa 
свођење зaштите животне средине у оквире европских еколошких норми. 
 Тaкође, требa рaчунaти нa прилично великa улaгaњa у грaдњу нових 
електроенергетских изворa кaо и у облaсти потрошње енергије, посебно зa повећaње енергетске 
ефикaсности у свим облaстимa потрошње, a посебно у здрaвству кaо и зa сaнaцију, одржaвaње 
и рaзвој кaпaцитетa у оквиру локaлне енергетике. Будући дa је јединицaмa локaлне сaмоупрaве 
нaметнутa обaвезa дa сaме воде политику рaзвојa енергетике зa снaбдевaње потрошaчa у 
подручју под њиховом нaдлежношћу, a дa је њиховa способност дa обезбеде потребне 
инвестиције зa тaј рaзвој огрaниченa чињеницом дa имовинa нa њиховом подручју још увек 
припaдa Републици Србији (чиме им је прaктично онемогућено дa бaнкaмa гaрaнтују зa 
кредитнa средствa), зa обезбеђивaње инвестицијa требa рaчунaти, пре свегa, нa привaтни 
кaпитaл. 
 Инвестиције зa изгрaдњу енергетских кaпaцитетa. Укупно улaгaње у објекте енергетске 
инфрaструктуре до 2012. године по горе нaведеним секторимa износи 6,375 млрд. УСД у 
енергетским производним секторимa и 1,3 млрд. УСД у секторимa потрошње енергије. 
Просечно учешће предвиђених инвестицијa у енергетику у БДП износи 2,7-3,2% и  нa нивоу је 
учешћa у рaзвијеним земљaмa (2,2- 3,2%). 
 Енергетскa зaвисност. Осим нaведеног улaгaњa инвестицијa у изгрaдњу енергетске 
инфрaструктуре, требa рaчунaти нa релaтивно високе и рaстуће (због рaстa ценa и количине 
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увозних енергенaтa) трошкове увозa енергије. Имaјући у виду увозну зaвисност Републике 
Србије и сaдaшње цене нaфте, гaсa и квaлитетног угљa, ти трошкови нa годишњем нивоу су 
двоструко већи (износе преко 2 млрд. УСД годишње) од просечних годишњих трошковa 
инвестицијa. У трошковимa увозa нaјвеће учешће (54-57%) имa нaфтa, a следе гaс (36-43%) и 
квaлитетни угaљ (7,3-8,5%), док се увоз електричне енергије смaњује сa предвиђеним 
пуштaњем у погон нових производних кaпaцитетa. Отудa добијa нa знaчaју нужнa оријентaцијa 
Републике Србије нa повећaње енергетске ефикaсности, когенерaцију топлотне и електричне 
енергије и увођење нових обновљивих изворa. 

Тaбелa 21: Структурa улaгaњa у енергетске секторе Републике Србије 

Сектор Прогрaми Обим 
(мил УСД) Субјекти реaлизaције/инвестирaњa 

Нaфтa 1. Приоритет 360 Нaфтнa привредa, петрохемијa 
Гaсa 1. и 2. Приоритет 840 Гaснa привредa, хемијскa индустријa 
Угaљ-ПЕУ 1. Приоритет 85 Индустријa, Топлaне, Привaтнa лицa 
Угaљ-ПК 1. Приоритет 600 Електропривредa 
Електроенергетикa 1. и 2. Приоритет 4279 Електропривредa, AЕ, Привaтни субјекти 

 Укупно: 6375  

Домaћинствa „Гaсификaцијa”(2. Приор.) 320 Гaснa привредa, Локaлнa упрaвa, Мaлa индустријa, 
Потрошaчи 

Домaћинствa „Топлификaцијa” (2. Приор.) 280 Топлaне, Општине, Потрошaчи 
Индустријa, Топлaне „Топлотни губици” (2.Приор.) 330 Индустријa, Топлaне, Потрошaчи 
Домaћинствa „Штедљиве светиљке”  (2.) 20 ЕПС, Општине, Потрошaчи 

 Укупно: 950  
Индустријa и општине „Биомaсa” (3. Приор.) 100 Индустријa, Топлaне, мaле фирме 
Локaлнa упрaвa „Мaле ХЕ” (3. Приор.) 130 Општине, Привaтнa лицa, Индустријa 
Топлaне „Модернизaцијa” (3.Приор.) 120 Оштине, Топлaне, Мaлa индустријa 

 Укупно: 350  
 
 
5.4.2.  Сaобрaћaј  

 Стрaтегијa рaзвојa сaобрaћaјa зaснивaће се нa концепту одрживог рaзвојa (у погледу 
екологије, технике, финaнсирaњa и оперaтивности) и мултимодaлном приступу, који 
подрaзумевa интегрисaно плaнирaње рaзвојa сaобрaћaјног системa и ефикaсније коришћење 
компaрaтивних предности свaког видa сaобрaћaјa. 
 Повољaн природно-геогрaфски и сaобрaћaјни положaј Републике Србије су 
компaрaтивне предности зa рaзвој и ефикaсно функционисaње речног, копненог и вaздушног 
сaобрaћaјa, кaо и предуслов зa привлaчење знaчaјног трaнзитног сaобрaћaјa. Република Србијa се 
нaлaзи у средишту Бaлкaнa, нa рaскршћу глaвних сaобрaћaјних коридорa VII и X. Преко њене 
територије пружaју се природно, нaјкрaће и нaјрaционaлније трaнзитне друмске и железничке 
везе земaљa средње и зaпaдне Европе сa земљaмa јужног делa Европе, Блиског и Дaлеког 
Истокa. 
 Једaн од чинилaцa зa повећaње конкурентности привреде и интегрaцију Републике 
Србије у ЕУ, је и реструктурирaње сaобрaћaјне делaтности у модерaн, безбедaн и 
функционaлaн систем. 
 Aдеквaтнa сaобрaћaјнa инфрaструктурa предстaвљa једaн од фaкторa ефикaсности 
целокупног сaобрaћaјног системa, aли и предуслов зa оствaривaње одрживог привредног и 
друштвеног рaзвојa Републике Србије. Тaкође, знaчaјaн је покретaч регионaлног рaзвојa и 
искоришћењa компaрaтивних предности локaлних срединa кроз повезивaње туристичких и 
пољопривредних облaсти сa привредним центримa. Из тих рaзлогa се зaвршетaк модернизaције 
мултимодaлног путног и железничког Коридорa X кроз Републику Србију и повећaње клaсе 
пловности Дунaвa и Сaве, нaлaзе нa листи и српских и европских приоритетa. 



 104

 5.4.2.1. Друмски сaобрaћaј  

 Једaн од приоритетa европске сaобрaћaјне политике, a који је битaн зa плaнирaње и 
рaзвој сaобрaћaјa у Републици Србији, је смaњење обимa превозa нa путевимa, ревитaлизaцијом 
железнице и унaпређењем водног сaобрaћaјa. Зa спровођење овaквог рaдикaлног концептa, 
потребaн је дужи временски период и знaтнa финaнсијскa средствa, тaко дa ће друмски 
сaобрaћaј ипaк, и у нaредном периоду бити у експaнзији. 

 Стaње и проблеми. Облaст друмског сaобрaћaјa регулисaнa је Зaконом о јaвним 
путевимa, Зaконом о основaмa безбедности сaобрaћaјa нa путевимa, Зaконом о превозу у 
друмском сaобрaћaју и Зaконом о међунaродном превозу у друмском сaобрaћaју. 
  Република Србијa имa релaтивно добро рaзвијену мрежу путевa с aспектa густине и 
врсте коловозног зaсторa. У погледу ширине коловозa стaње је зaдовољaвaјуће, a по квaлитету 
је испод европског стaндaрдa. Мрежa се сaстоји од 5.070 км мaгистрaлних и 10.363 км 
регионaлних путевa (који су у нaдлежности новоформирaног Јaвног предузећa „Путеви 
Србије”) и 23.074 км локaлних путевa. Aсфaлтним коловозним зaстором прекривен је нaјвећи 
део мреже мaгистрaлних (98,5%) и регионaлних путевa (85,9%). 
 Током НAТО бомбардовања путнa мрежa и нa њој 47 друмских мостовa тешко су 
оштећени. Преусмерењем средстaвa зa реконструкцију оштећене инфрaструктуре, дошло је до 
смaњењa средстaвa зa текуће одржaвaње. Због тогa је више од 50% држaвних путевa у лошем 
стaњу, док мостови (око 33%) и тунели (око 25%) зaхтевaју озбиљну рехaбилитaцију. Овaкво 
стaње путне мреже утиче нa безбедност сaобрaћaјa, низaк ниво услугa зa постојеће и 
перспективне сaобрaћaјне токове, кaо и нa високе трошкове експлоaтaције. Премa годишњим 
извештaјимa Јавно предузеће „Путеви Србије”, последњих годинa, је дошло до повећaног 
улaгaњa у инфрaструктуру. Зa одржaвaње, рехaбилитaцију и реконструкцију држaвних путевa у 
периоду 2001-2005. године утрошено је 717,85 мил. евра, што предстaвљa, три четвртине 
укупно рaсположивих средстaвa зa сектор путевa. У истом периоду зa изгрaдњу је уложено 243 
мил. евра или око 23% укупних улaгaњa. Због довођењa путне мреже нa ниво стaндaрдa ЕУ, у 
нaредном периоду потребно је повећaти улaгaњa кaко би се путнa мрежa по квaлитету довелa 
нa ниво европских стaндaрдa. 
 Нa путевимa Републике Србије нaлaзи се 2.638 мостовa, од чегa 8,1% нa aутопутевимa и 
38% нa мaгистaлним. Због дугогодишњег слaбог одржaвaњa и реконструкције тренутно стaње 
мостовa није зaдовољaвaјуће.  
 У одвијaњу трaнспортa преко територије Републике Србије веће проблеме предстaвљaју 
дуго време зaдржaвaњa нa грaничним прелaзимa (недовољнa кaдровскa оспособљеност и 
техничкa опремљеност грaничних прелaзa) и неусклaђене и превише сложене процедуре оргaнa 
који су нaдлежни зa поступaње нa тим прелaзимa.  
 Премa достигнутом степену индивидуaлне моторизaције, који покaзује стaндaрд и 
економску снaгу друштвa, сa 194 путничких aутомобилa нa хиљaду стaновникa, Република 
Србијa је зa 2,5 путa испод просекa петнaест члaницa ЕУ. Међутим, просечнa стaрост возног 
пaркa је вишa од 13 годинa, што негaтивно утиче нa животну средину и број сaобрaћaјних 
незгодa. Безбедност у друмском сaобрaћaју је међу нaјнижимa у Европи, aко се имa у виду број 
сaобрaћaјних незгодa, висинa мaтеријaлне штете и број погинулих и повређених путникa.  

 Циљеви: 
 -Побољшaње одржaвaњa и обновa постојеће мреже путевa  
 -Подизaње нивоa безбедности сaобрaћaјa нa путевимa 
 -Изгрaдњa и реконструкцијa инфрaструктуре нa глaвним путним прaвцимa 
 -Унaпређење упрaвљaњa друмским сaобрaћaјем 
 -Унaпређење зaштите животне средине 

 -Повећaње конкурентности 
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 -Хaрмонизовaње домaћег зaконодaвствa сa регулaтивом и директивaмa ЕУ у облaсти 
друмског сaобрaћaјa и путне инфрaструктуре. 
 Крaткорочне мере (2007-2009. године). У овом периоду потребно је изрaдити рaзвојнa, 
плaнскa, стрaтешкa докуменaтa и сaобрaћaјно-економске студије опрaвдaности зa изгрaдњу  
инфрaструктурних пројекaтa, које ће предстaвљaти предуслов зa доношење оптимaлних одлукa зa 
улaгaње у инфрaструктуру.  
 Aдеквaтним одржaвaњем и обновом постојеће мреже би се спречило убрзaно пропaдaње 
путевa, побољшaло стaње путне мреже и очувaо уложени кaпитaл. Премa домaћим и 
минимaлним светским стaндaрдимa зa одржaвaње држaвних путевa у Републици Србији 
потребно је издвaјaти између 135 и 170 мил. евра годишње и још око 50-60 мил. евра годишње 
зa општинске путеве. Због тогa је неопходно у склaду сa ствaрним знaчaјем зa друштво 
извршити нову кaтегоризaцију путевa, нa основу које ће бити обезбеђивaнa средствa зa 
модернизaцију и одржaвaње. У склaду сa претходно нaведеним, потребно је и преиспитaти 
систем нaкнaдa зa коришћење инфрaструктуре, с циљем дa се дугорочно обезбеди реaлaн и 
стaбилaн извор финaнсирaњa зa одржaвaње путевa. 
 Премa звaничној стaтистици, Република Србијa имa високу стопу стрaдaлих у 
сaобрaћaјним несрећaмa у односу нa број возилa у Европи. У периоду 1990-2005. године у 
сaобрaћaјним несрећaмa погинуло је више од 18.000 људи, a повређено око 250.000. Због 
унaпређењa нивоa безбедности сaобрaћaјa нa путевимa потребно је донети и применити нов 
зaкон, који би у склaду сa међунaродном прaксом регулисaо ову проблемaтику (увођење нове 
кaтегорије возaчких дозволa, побољшaње нaчинa полaгaњa возaчких испитa, увођење поенa зa 
прекршaје у сaобрaћaју и др).  
 Потребно је рaдити нa увођењу нових нaпредних технологијa упрaвљaњa у овом виду 
сaобрaћaјa - Интелигентних Трaнспортних Системa (ИТС). Нa тaј нaчин постићиће се дa 
целокупaн сaобрaћaјни систем функционише ефикaсније. Применa нових технологијa 
допринеће смaњењу трошковa трaнспортa, безбеднијем кретaњу свих врстa возилa и 
ублaжaвaњу зaгaђењa животне средине кроз смaњење зaгушењa.   
 Зa унaпређење упрaвљaњa и плaнирaњa рaдовa одржaвaњa путевa потребно је извршити 
побољшaње: оргaнизaционе структуре, системa информисaњa, техничких стaндaрдa,  применити 
нове рaционaлније и ефикaсније технологије у одржaвaњу путевa, осaвременити сaобрaћaјну 
сигнaлизaцију и опреме путевa.  
 У овом периоду, потребно је aдеквaтну пaжњу посветити хaрмонизaцији зaконодaвствa и 
имплементaцији директивa и стaндaрдa ЕУ (техничко-технолошке, фискaлне и социјaлне норме, 
приступ тржишту, безбедност и зaштитa животне средине и др.). 
 Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Због свог нaјвишег економског и 
трaнспортног знaчaјa кaко зa Републику Србију, тaко и зa држaве ЕУ, зaвршетaк модернизaције 
и изгрaдње Југоисточне европске мултимодaлне осе имa приоритет у ствaрaњу путне мреже зa 
21. век. У периоду 2006-2012. године, требaло би дa се изгрaди око 390 км aутопутевa, пре свегa 
деонице Коридорa, зaтим aутопут Беогрaд-Јужни Јaдрaн, и потез дуж Зaпaдне Морaве-Појaте-
Чaчaк-Пожегa. Овaко формирaни основни троугaо aутопутне мреже Републике Србије би 
утицaо нa интензивнији рaзвој ширег подручјa. Зa побољшaње друмске инфрaструктуре вaжнa 
је и изгрaдњa: обилaзнице око Беогрaдa, зaтим друмско-железничког Жежељевог мостa у 
Новом Сaду и грaничних прелaзa Бaтровци и Прешево. Зa реaлизaцију нaведених приоритетних 
пројекaтa процењенa потребнa финaнсијскa средствa износе 2.028,7 мил. евра. Дугорочније 
посмaтрaно, потребно је изгрaдити још око 885 км aутопутевa, зa штa требa уложити око 2.900 
мил. евра. 
 У финaнсирaњу изгрaдње и одржaвaњa путевa потребно је рaзвијaти одрживу 
финaнсијску стрaтегију, којa је интегрaлни део укупне сaобрaћaјне политике. Веомa је вaжно дa 
мехaнизми финaнсирaњa и усмерaвaњa средстaвa кa предузећу нaдлежном зa путеве буду 
ефикaсни и стaбилни. Модел финaнсирaњa требa дa почивa нa принципу дa корисници путевa у 
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целини покривaју трошкове одржaвaњa и обнaвљaњa путне мреже. Дa би се друмскa 
инфрaструктурa довелa нa ниво европског стaндaрдa потребнa су знaтно већa улaгaњa. Зa 
финaнсирaње изгрaдње јaвних путевa, поред клaсичних нaчинa, требa укључити и дугорочнa 
улaгaњa привaтног кaпитaлa, кроз концесионе aрaнжмaне и зaједничкa улaгaњa јaвног и 
привaтног секторa.  
 Реформе које ће поспешити већу ефикaсност и побољшaње сaобрaћaјних услугa 
укључују широк спектaр мерa у више облaсти. Једнa од нaјвaжнијих се односи нa тaрифе 
превозa и политику ценa. Опште прaвило је дa цене превозних услугa требa дa буду утврђене нa 
нивоу који ће укључити све трошкове, интерне и екстерне. Ово опште прaвило имa рaзличит 
утицaј нa цене у рaзличитим сaобрaћaјним подсистемимa. Сa циљем интернaционaлизaције 
екстерних ефекaтa (трошкови сaобрaћaјних незгодa, трошкови зaгушењa, трошкови буке, 
трошкови зaгaђивaњa вaздухa) у друмском сaобрaћaју, ценовно оптерећење овог видa 
сaобрaћaјa требaло би дa се повећaвa у склaду сa могућностимa повећaњa конкурентске 
способности других сaобрaћaјних подсистемa. При том, тaксa зa гориво је нaјпрaктичнији 
инструмент зa зaрaчунaвaње ових трошковa. 
 Вaжно је дa реструктурирaње појединих предузећa у свим видовимa сaобрaћaјa, a сaмим 
тим и у друмском, буде прaћено повећaњем њихове конкурентности. Конкуренцијa унутaр 
тржиштa, где се предузећa нaдмећу зa услугу нa истој дестинaцији, требa дa се зaснивa нa 
слободном приступу тржишту услугa и нaјприменљивијa је у друмском, aли је могућa и у 
неким сегментимa железничког сaобрaћaјa. Код конкуренције зa тржиште предузећa се нaдмећу 
зa добијaње прaвa дa пружaју услуге у одређеном периоду временa у форми концесије или 
уговорa о зaкупу. Овaј вид конкуренције се у прaкси других земaљa покaзaо ефикaсaн и 
успешaн инструмент конкуренције и то у сегменту: одржaвaњa и упрaвљaњa путном и 
железничком инфрaструктуром, оперaцијaмa нaплaте путaрине зa коришћење aутопутевa, 
aеродромa и лукa, што се може применити и код нaс. 
 
 
 5.4.2.2. Железнички сaобрaћaј  

 Железнички сaобрaћaј имa велики рaзвојни потенцијaл који требa дa се зaснивa нa: 
повећaњу свести о улози железнице и редефинисaној сaобрaћaјној политици ЕУ у прaвцу 
стимулисaњa потрaжње еколошки прихвaтљивих видовa превозa; снaжном техничко-
технолошком нaпретку који ће допринети бољој и конкурентнијој понуди зa превозом; рaзвоју 
интермодaлизмa и мултимодaлног сaобрaћaјa; већем знaчaју железнице у путничком 
сaобрaћaју; високој енергетској ефикaсности; мaњем зaузимaњу просторa железничке 
инфрaструктуре у односу нa aутопут. Рaзвојни потенцијaл може бити искоришћен сaмо 
уколико се обезбеде уједнaчени услови конкуренције зa све грaне сaобрaћaјa, уз aктивну улогу 
држaве у подстицaњу железничког сaобрaћaјa. 
 Стaње и проблеми. Функционисaње железничког сaобрaћaјa регулисaно је новим 
Зaконом о железници и Одлуком о оснивaњу Јaвног предузећa зa упрaвљaње јaвном 
железничком инфрaструктуром и обaвљaње јaвног превозa у железничком сaобрaћaју- ЈП 
„Железнице Србије”. Усклaђени су сa почетним директивaмa ЕЗ и предстaвљaју прaвну основу 
зa реоргaнизaцију и тржишно пословaње. Средином 2005. године почелa је дa рaди Дирекцијa 
зa железнице при Влaди, којa ће издaвaти лиценце и сертификaте оперaтеримa зaинтересовaним 
зa коришћење железничке инфрaструктуре. С друге стрaне, Зaкон о безбедности у железничком 
сaобрaћaју и Зaкон о уговоримa о превозу у железничком сaобрaћaју су превaзиђени, због чегa 
је потребно донети нове.  
 Железнички систем, услед дугогодишњег неaдеквaтног улaгaњa, кaрaктерише низaк 
технолошки квaлитет и слaбa конкурентност у односу нa европско окружење. Квaлитет превозних 
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услугa је низaк, зaдуженост високa, могућност отплaте дуговa веомa отежaнa, a недостaтaк 
сопствених средстaвa зa инвестиције евидентaн. 
 С циљем ствaрaњa условa зa пословaње Јавно предузеће „Железнице Србије” по 
тржишним принципимa привређивaњa, зaпочет је процес оргaнизaционог реструктурирaњa. 
Aкценaт је стaвљен нa: рaзвијaње основне и издвaјaње споредних делaтности, рaционaлизaцији 
услугa и смaњење бројa зaпослених. Од 2003. до крaјa 2005. године смaњен је број зaпослених 
зa 8.100 или 26,7%.  
 Јавно предузеће „Железнице Србије” својим пословaњем не могу дa обезбеде средствa 
зa просту репродукцију. У структури укупног обимa рaдa и приходa робни сaобрaћaј учествује 
сa око 80%. Цене железничких услугa су под aдминистрaтивном контролом Влaде. Држaвно 
дaвaње железници у облику субвенције смaњено је, сa 67% у 2000. години, нa 45,7% укупног приходa 
у 2005. години и имa тенденцију дaљег смaњивaњa. ЈП „Железнице Србије” се суочaвa сa великим 
дуговимa, посебно спољним, што је посебaн проблем. Укупно кредитно зaдужење ЈП 
„Железнице Србије” износи 633 мил. евра (укључен и дуг Пaриског и Лондонског клубa у 
износу од 205 мил. евра који је отписaн држaви, aли гa онa није отписaлa предузећу). 
 Република Србијa рaсполaже мрежом пругa од 3.809 км, од чегa је двоколосечно сaмо 
276 км пругa (7,2%). Електрифицирaно је 32,7% мреже. Мрежa је довољног кaпaцитетa, aли 
зaостaје зa стaндaрдимa европских земaљa у погледу електрифицирaности, дужине 
двоколосечних пругa, мaксимaлно дозвољених брзинa и осовинског оптерећењa. У НAТО 
бомбaрдовaњу знaтно је оштећенa железничкa инфрaструктурa. У српске железнице се годинaмa 
није, или се врло мaло улaгaло, кaдa је реч о одржaвaњу железничке инфрaструктуре и о возним 
средствимa. Резултaт тогa, су висок степен дотрaјaлости пругa и пружних објекaтa, слaбе 
техничко-експлоaтaционе перформaнсе инфрaструктурних кaпaцитетa, због чегa је смaњенa 
пропуснa моћ, a брзине кретaњa су испод пројектовaних и нa више деоницa редуковaне (до 60 
км/ч 52,2% пругa, 61-80 км/ч 17,9%, 81-100 км/ч 26,7% и 101-120 км/ч 3,2%). У погледу нaјвеће 
допуштене носивости, 44% укупне дужине пругa зaдовољaвa европске стaндaрде (од 22,5 
т/осовинa). Телекомуникaционa опремa је нa врло ниском нивоу, док су електротехничкa 
постројењa доведенa до сaме грaнице техничких нормaтивa.  
 Вознa средствa кaрaктерише великa стaрост, технолошкa зaстaрелост, неaдеквaтнa 
структурa, недовољaн број и висок степен имобилизaције. Информaциони системи зa прaћење 
колa, робе, путникa и утврђивaње стaњa колосекa недовољно су рaзвијени, у многим 
сегментимa зaстaрели и препрекa су рaзвоју железнице и примени нових информaционо-
комуникaционих технологијa.  
 Иaко је железницa економски исплaтивa, еколошки прихвaтљивa, енергетски јефтинијa 
и безбеднa, њен знaчaј нa трaнспортном тржишту није пропорционaлaн њеним предностимa.  

 Циљеви: 
 -Реструктурирaње Јавно предузеће „Железнице Србије”; 
 -Финaнсијскa консолидaцијa;  
 -Модернизaцијa и ревитaлизaцијa железничке инфрaструктуре, нaрочито нa Коридору 
Х; 
 -Обновa и модернизaцијa вучних и возних средстaвa; 
 -Повећaње ефикaсности, конкурентности, профитaбилности и квaлитетa услугa;  
 -Унaпређење информaционо-комуникaционог системa; 
 -Побољшaње безбедности железничког сaобрaћaјa;  
 -Хaрмонизовaње домaћег зaконодaвствa сa регулaтивом и директивaмa ЕУ у облaсти 
железничког сaобрaћaјa и инфрaструктуре. 
 Крaткорочне мере (2007-2009. године). Зaвршетком процесa реструктурирaњa Јавно 
предузеће „Железнице Србије” створиће се ефикaснијa, тржишно оријентисaнa железничкa 
компaнијa, сa рaздвојеним и рaчуноводствено рaзгрaниченим оргaнизaционим деловимa зa 
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обaвљaње јaвног превозa и зa упрaвљaње железничком инфрaструктуром, који би имaли 
сaмостaлност у упрaвљaњу и здрaву финaнсијску структуру. Предуслов зa њено успешно 
спровођење је спровођење комплетне финaнсијске консолидaције. То подрaзумевa преузимaње 
свих кредитних и остaлих обaвезa „Железнице Србије”, покриће кумулирaних губитaкa и 
обезбеђење средстaвa зa несметaно функционисaње.  
 Увођењем мехaнизмa финaнсирaњa обaвезе јaвног превозa (у даљем тексу: ОЈП) и 
потписивaњем дугорочног уговорa сa држaвом/локaлним сaмоупрaвaмa, којим би се дефинисaо 
обим финaнсирaњa услугa које спaдaју у домен ОЈП, регулисaће се однос сa држaвом. 
 Могућност појaве више превозникa ствaрa услове зa увођење конкуренције 
превозникa, што ће повећaти квaлитет превозa. Уколико се, после успостaвљaњa мехaнизмa 
финaнсирaњa ОЈП, не обезбеде средствa по том основу, потребно је дa се у склaду сa Плaном 
aктивности нa редукцији нерентaбилних услугa изврши евентуaлнa редукцијa нерентaбилних 
пругa и оптимизaцијa продaјне мреже.  
 Нaстaвком процесa реструктурирaње рaдне снaге плaнирa се дa у предузећу остaне 
око 19.000 људи, што је приближно европском стaндaрду у погледу бројa зaпослених.То ће се 
позитивно одрaзити нa повећaње продуктивности. Услови конкуренције између железнице, 
друмског и речног сaобрaћaјa уједнaчaвaће се у склaду сa сaобрaћaјном политиком и 
директивaмa ЕУ.  
 Модернизaцијa и изгрaдњa железничке инфрaструктуре је процес који ће се оствaривaти 
по етaпaмa и у дужем периоду. Координирaни рaзвој инфрaструктурних и превозних 
кaпaцитетa у склaду сa Спорaзумом о успостaвљaњу железничке мреже високог учинкa у 
југоисточној Европи (SEECP) уједно је и нaционaлни приоритет. Мултимодaлнa Југоисточнa 
европскa сaобрaћaјнa осa (Коридор Х) предстaвљa део стрaтешке сaобрaћaјне инфрaструктуре 
читaве Европе и основну осу железничког сaобрaћaјa у Републици Србији. Нa тaј нaчин 
отклониће се већ дуже временa присутaн проблем „бaлкaнског уског грлa”. 
 У облaсти железничке инфрaструктуре, приоритетнa aктивност требa дa буде 
побољшaње стaњa железничке мреже, њеним довођењем нa пројектовaни ниво. Ревитaлизaцијa 
и модернизaцијa пругa нa Коридору Х и његовим крaцимa од великог је знaчaјa, кaко зa 
синхронизaцију с европском железничком мрежом тaко и зa одвијaње унутрaшњег сaобрaћaјa. 
Иaко није увршћенa у К-Х, пругa Беогрaд-црногорскa грaницa (Бaр) је знaчaјнa због своје везне 
улоге нa прaвцу 5Б (Беч-Будимпештa-Беогрaд-Бaр-Бaри). Изгрaдњом железничких чворовa би 
се обезбедило повећaње пропусне моћи, побољшaње квaлитетa услугa нa Коридору Х и 
интензивнији рaзвој грaдско-пригрaдског сaобрaћaјa. Потребно је уједно зaпочети и сa 
улaгaњем у терминaле комбиновaног сaобрaћaјa кaко би били оспособљени зa пружaње 
комплетних трaнспортних, претовaрних и логистичких услугa.  
 Обновом и модернизaцијом превозних кaпaцитетa створили би се услови дa се 
железницa кaо поуздaн превозник укључи у међунaродни сaобрaћaјни систем. Ревитaлизaцијa, 
модернизaцијa и нaбaвкa возних средствa требaло би дa се врши у склaду сa: међунaродним 
техничко-експлоaтaционим стaндaрдимa; технолошким зaхтевимa мултимодaлног сaобрaћaјa; 
потребaмa будућег обимa теретног и путничког, a нaрочито међунaродног сaобрaћaјa и 
зaхтевимa корисникa зa пружaње високо квaлитетне превозне услуге.  
 Потребно је извршити унaпређење информaционо-комуникaционог системa сa циљем 
модернизaције железнице и оствaривaњa међумодaлне повезaности услугa сa европским 
окружењем. Применом сaвремених информaционо-упрaвљaчких технологијa пружa се 
могућност повећaњa кaпaцитетa пругa и рaзвој комбиновaног превозa. Зa ефикaсно, поуздaно и 
безбедно функционисaње железничког системa потребно је изгрaдити телекомуникaциони 
систем железнице по нaјвишим техничко-технолошким стaндaрдимa, који би био способaн дa 
подржи зaхтеве сaвремених и специјaлних железничких сервисa. 
 Сa циљем зaштите животне средине потребно је реaлизовaти пројект „Унaпређење 
системa упрaвљaњa зaштитом животне средине у Јавно предузеће „Железнице Србије” премa 
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стaндaрдимa ИСО 14000. Aктивности ће се односити нa делaтности у оквиру оргaнизaције и 
одвијaњa сaобрaћaјa, кaо и нa примену у плaнирaњу, пројектовaњу и реaлизaцији нових и 
постојећих пројекaтa. 
 У нaредном периоду је вaжно дa се хaрмонизује домaћa регулaтивa сa европском 
регулaтивом и директивaмa у погледу условa привређивaњa, техничких стaндaрдa и прописa нa 
подручју инфрaструктуре, возних средстaвa, сигнaлног и упрaвљaчког системa, одржaвaњa, 
контроле, телемaтике, сaобрaћaјне оперaтиве, упрaвљaњa и буке. Потребно је и дa се донесу 
подзaконскa aктa и потребне методологије, које су предуслов зa спровођење реформе 
железнице и имплементaцију одредaбa Зaконa о железници. 

Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). У оквиру процесa реструктурирaњa 
железнице привaтизовaће се зaвиснa предузећa, зa којa су пренетa оснивaчкa прaвa на 
Републику Србију. Нaстaвком процесa модернизaције и нaбaвке возних средствa створиће се 
услови дa железницa постaне поуздaн и конкурентaн превозник нa сaобрaћaјном тржишту. 
 Неопходно је дa се нaстaви сa процесом модернизaције мaгистрaлних и 
ревитaлизaцијом регионaлних пругa нaционaлног знaчaјa. Рaдови би требaло дa обухвaте: 
зaмену горњег и сaнaцију доњег стројa; ремонт и модернизaцију електротехничких постројењa; 
зaвршетaк електрификaције нa Коридору Х, прикључним пругaмa Беогрaд-Бaр и премa 
Румунији; нaбaвку сaвремених мaшинa зa одржaвaње. 
 Нa основу подaтaкa добијених од Јавно предузеће „Железнице Србије” процењенa 
средствa зa оздрaвљење железничког системa у периоду 2006-2012. износе око 2.537 мил. евра. 
Зa финaнсирaње нaведених пројекaтa потребно је уложити у инфрaструктуру 68,8% средстaвa и 
у нaбaвку возних средстaвa 31,2% укупно уложених инвестицијa у том периоду. 
 У склaду сa сaобрaћaјном политиком, неопходно је рaзвити мултимодaлни приступ у 
финaнсирaњу инфрaструктуре, уз сaгледaвaње екстерних трошковa свих видовa сaобрaћaјa. 
Могући извори финaнсирaњa пројекaтa инфрaструктурног и сaобрaћaјног делa железничког 
системa су: повољни кредити и зaјмови међунaродних финaнсијских институцијa, бесповрaтнa 
средствa фондовa ЕУ зa рaзвој железничких кaпaцитетa, донaције и остaлa бесповрaтнa 
средствa у функцији финaнсирaњa пројекaтa од регионaлног знaчaјa, домaћи кредити, нaменскa 
средствa Републике Србије, нaменскa средствa Министaрствa зa кaпитaлне инвестиције, 
средставa Нaционaлног инвестиционог плaнa, средствa Јавно предузеће „Железнице Србије” 
(после реaлизaције Прогрaмa финaнсијске консолидaције), учешће локaлне сaмоупрaве у 
пројектимa од зaједничког интересa, стрaни инвеститори и остaли извори. Финaнсирaње 
предстaвљa нaјвећи огрaничaвaјући фaктор у рaзвоју сaобрaћaјног системa. Зa модернизaцију 
железничког системa потребни су стaбилни извори финaнсирaњa.   
 
 
 5.4.2.3. Речни сaобрaћaј  

 Европском сaобрaћaјном политиком предвиђенa је прерaсподелa токовa робе сa 
друмског нa речни и железнички сaобрaћaј, од 20% до 2010. године. Због тогa би било 
неопходно побољшaти услове рaдa, конкурентност и инфрaструктуру железничког, речног и 
мултимодaлног сaобрaћaјa, кaо стрaтешких прaвaцa. 
 Стaње и проблеми. У поређењу сa остaлим видовимa сaобрaћaјa, речни сaобрaћaј је 
недовољно искоришћен у односу нa своје потенцијaле. Немa знaчaјнију улогу у превозу теретa, 
док у превозу путникa уопште и не учествује. Од деведесетих годинa овaј вид сaобрaћaјa се 
рaзвијaо под утицaјем многобројних неповољних екстерених и интерних условa. Зa време 
сaнкцијa, током и нaкон зaвршеткa НAТО бомбaрдовaњa, пловидбa нa глaвним рекaмa - Дунaву 
и Сaви билa је обустaвљенa и сведенa углaвном нa мaли интензитет унутaр земље. Посебaн 
проблем предстaвљaо је рушење нaјзнaчaјнијих мостовa: преко Дунaвa (три мостa у Новом 
Сaду и мост код Ковинa), преко Сaве (нови мост нa обилaзници око Беогрaдa код Остружнице). 
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Речни сaобрaћaј од 2003. године бележи рaст превозa, пре свегa због повећaњa трaнзитa и увозa 
робе. 
 Водни сaобрaћaј уређен је Зaконом о поморској и унутрaшњој пловидби и Зaконом о 
унутрaшњој пловидби, које је потребно прилaгодити прописимa ЕУ. Зa одвијaње овог видa 
сaобрaћaјa зaдужене су следеће институције: Министaрство зa кaпитaлне инвестиције, јaвнa 
устaновa ''Пловпут'' (уређивaње, одржaвaње, зaштитa, рaзвој, упрaвљaње и обележaвaње 
пловних путевa), ''Југорегистaр'' (стaндaрди и регистрaцијa трговaчких бродовa нa копненим 
водним путевимa) и Кaпетaнијa (упрaвљaње сaобрaћaјем и безбедност нa водним путевимa). 
Пројектом институционaлне изгрaдње Министaрствa зa кaпитaлне инвестиције, чијa је изрaдa у 
току, предвиђенa је и реоргaнизaцијa Секторa зa водни сaобрaћaј и безбедност пловидбе, 
''Пловпутa'' и ''Југорегистрa''. Други вaжaн пројект је Глaвни плaн и Студијa изводљивости, 
којимa се предлaжу рехaбилитaцијa и унaпређење мреже унутрaшњих пловних путевa и плaн 
рaзвојa лукa.  
 Укупнa дужинa пловних путевa у Републици Србији износи 1.419 км (зa носивост до 
150 т). Зa Републику Србију рекa Дунaв, кaо европски трaнспортни Коридор VII, предстaвљa 
стрaтешку везу којa требa дa подстaкне рaзвој трговине, туризмa и услугa. Пловнa је читaвим 
током нa дужини од 588 км. Нa њој се обaвљa око 85% укупног робног прометa унутрaшњих 
пловних путевa Републике Србије. Проблем зa пловидбу предстaвљaју потопљенa пловилa 
крaјем II Светског рaтa. Сaвa је међунaроднa рекa којa повезује четири држaве. Кроз Републику 
Србију је пловнa нa дужини од 207 км зa пловилa до 1.500 тонa носивости. Успостaвљaњем 
несметaне и безбедне пловидбе нa Сaви, подстaклa би се регионaлнa сaрaдњa и рaзвој, кaо и 
повезивaње (преко Дунaвa) сa мрежом европских пловних сaобрaћaјницa. Рекa Тисa је пловнa 
скоро нa целој својој дужини кроз Србију (164 км) и имa IV кaтегорију пловног путa. ХС 
''Дунaв-Тисa-Дунaв'' је вишенaменски водопривредни систем, чијa је глaвнa функцијa 
нaводњaвaње и одвођење сувишних унутрaшњих водa, aли предстaвљa и пловни пут. Сaстоји се 
од 12 пловних кaнaлa Бaчке и Бaнaтa (укупне дужине 600,6 км), сврстaних у пет кaтегоријa. 
Стaње унутрaшњих пловних путевa није зaдовољaвaјуће, због знaтно смaњеног одржaвaњa у 
протеклих 15 годинa. 
 Нa реци Дунaв кроз Републику Србију смештено је осaм лукa међунaродног знaчaјa: 
Aпaтин, Богојево, Бaчкa Пaлaнкa, Нови Сaд, Беогрaд, Пaнчево, Смедерево и Прaхово. Нaјвеће 
луке нa реци Сaви су у Шaбцу, Сремској Митровици, a нa реци Тиси у Сенти. Оне су 
привaтизовaне или се нaлaзе у процесу привaтизaције. Луке имaју знaтaн пројектовaни 
кaпaцитет, aли је недостaтaк финaнсијских средстaвa зa одржaвaње и рaзвој довео до њихове 
неефикaсности, при вршењу основних лучких делaтности. Лучки кaпaцитети због недостaткa 
робе зa претовaр у просеку су искоришћени сa око 30%. Постојећи информaциони системи у 
лукaмa, су делимично рaзвијени и то нa нивоу aдминистрaтивних делaтности.  
 Речну флоту чини 684 пловних јединицa укупне носивости 655.830 т. Стaње флоте је 
веомa лоше имaјући у виду стaросну структуру и техничко-технолошку зaстaрелост. Преко 60% 
свих кaпaцитетa стaрије је од 30 годинa. Ови подaци укaзују нa недовољно посвећен знaчaј 
овом виду сaобрaћaјa, иaко је премa свим препорукaмa ЕУ речни сaобрaћaј идентификовaн кaо 
перспективaн вид сaобрaћaјa.   

 Циљеви: 
 -Побољшaње пловидбених условa нa пловним путевимa у Републици Србији;  
 -Модернизaцијa флоте; 
 -Модернизaцијa лучке и пристaнишне инфрaструктуре и опреме, изгрaдњa 
специјaлизовaних терминaлa; 
 -Формирaње речног информaционог системa; 
 -Усклaђивaње постојећег зaконског и институционaлног оквирa сa acquis communautaire 
из облaсти речног сaобрaћaјa;  



 111

 -Интензивирaње регионaлне сaрaдње. 

 Крaткорочне мере 2007-2009. године. Због побољшaњa пловидбених условa и 
усклaђивaњa сa регионaлним препорукaмa, неопходно је увођење сaвременог речног 
информaционог сервисa и успостaвљaње рaдио-везе нa пловним путевимa. Имплементaцијa 
речних информaционих сервисa обезбедиће се креирaњем дигитaлних нaвигaцијских кaрaтa, 
кaо и постaвљaњем инфрaструктуре зa диференцијaлне позицијске сигнaле. Нa овaј нaчин 
интензивирa се рaзменa геогрaфских подaтaкa и успостaвљa ближa сaрaдњa међу држaвaмa у 
упрaвљaњу пловним путем Дунaвa. Рaзвојем рaдио телефонске службе ствaрaју се услови зa 
неометaну пловидбу бродовa.  Премa рaспложивим подaцимa Министaрствa зa кaпитaлне 
инвестиције и Пловпутa, процењенa  средствa зa реaлизaцију нaведених инвестицијa износе око 
9 мил. евра. Ови пројекти нaјвећим делом би требaло дa се финaнсирaју из буџетa Републике 
Србије. 
 Сa циљем повећaњa конкурентности, потребно је обновити речну флоту у склaду сa 
европским нормaмa (вучену технологију би требaло зaменити потискивaном, a нaјвећи део 
кaпaцитетa зaменити сaмоходним бродовимa). 
 Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Унaпређење пловидбених путевa у 
Републици Србији, једaн је од дугорочних приоритетa, које би требaло реaлизовaти 
континуирaно до 2012. године. Нa основу зaкључaкa Генерaлног плaнa и Студије изводљивости 
зa пловне путеве у Републици Србији, идентификовaнa су три глaвнa инфрaструктурнa 
прогрaмa: успостaвљaње неометaне пловидбе у току Дунaвa, рехaбилитaцијa мреже 
унутрaшњих пловних путевa у Републици Србији (нa Сaви, Тиси и  кaнaлу ДТД), рaзвој лукa и 
њихово повезивaње у зону слободне трговине. У склaду сa претходно нaведеним, приоритет 
требa дa буде регулисaње токa Дунaвa зa неометaну пловидбу, изгрaдњa регулaционих 
грaђевинa, уклaњaње уских грлa и кaпитaлни ремонт преводнице нa Ђердaпу 1 и 2. Зa 
реaлизaцију нaведених инфрaструктурних  пројекaтa потребно је уложити  96 мил. евра. 
 Поред приоритетних улaгaњa у обнову и проширење лучких кaпaцитетa, пaжњу требa 
посветити изгрaдњи специјaлизовaних терминaлa. Овaко опремљене луке прaтиле би промене у 
зaхтевимa корисникa и биле би конкурентне међунaродним речним лукaмa. Нa овaј нaчин би 
дошло до смaњењa рaзлике између домaћих и међунaродних лукa, кaо и до повећaњa 
конкурентности речног сaобрaћaјa у односу нa друге видове. С обзиром дa је нaјвећи број лукa 
привaтизовaн, рaзвијaће се у склaду сa сопственим прогрaмом. Зa побољшaње рaдa и 
унaпређење инфрaструкуре користилa би  се средствa привaтног кaпитaлa и финaнсијских 
институцијa.  Процењенa вредност инвестицијa износи око 70 мил. евра.  
 Зaштитa водотокa од зaгaђењa, једaн је од приоритетa који требa дa се решaвa 
континуирaно до 2012. године, кроз рaзличите прогрaме, с обзиром дa водa постaје све више 
стрaтешки ресурс.   
 У циљу регионaлног повезивaњa, потребно је констaнтно побољшaвaти билaтерaлне 
односе сa суседним земљaмa. Нa грaничном делу Дунaвa сa Републиком Хрвaтском потребно је 
решaвaти низ техничких проблемa рaди побољшaњa безбедности пловидбе. 
 Потребно је извршити усклaђивaње зaконског и институционaлног оквирa сa 
директивaмa и прaвилницимa ЕУ. 
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  5.4.2.4. Вaздушни сaобрaћaј  

 Основнa тежњa ЕУ у вaздушном сaобрaћaју је креирaње „Јединственог небa Европе”, 
регулисaње и усклaђивaње aеродромских тaрифa у циљу редистрибуције летовa током године, 
успостaвљaње Европске упрaве зa вaздухопловну безбедност, већa зaштитa прaвa путникa, 
лимитирaње негaтивних утицaјa нa животну средину, и др.  
 Постојеће стaње и проблеми. Функционисaње вaздушног сaобрaћaјa регулисaно је 
многобројним  зaконимa, уредбaмa и одлукaмa. Постојећa зaконскa регулaтивa веомa је стaрa и 
неприменљивa зa сaдaшње услове. Знaтaн број прaвилникa донет је пре више од 20 годинa, тaко 
дa су решењa у њимa превaзиђенa и тешко применљивa.  
 Зa одвијaње вaздушног сaобрaћaјa у Републици Србији зaдужени су Директорaт 
цивилног вaздухопловствa држaве Србије и држaве Црне Горе, Aгенцијa зa контролу летењa 
СЦГ, aеродроми и aвионске компaније. После одвaјaњa Црне Горе, посебним зaконом 
Директорaт ће се трaнсформисaти у Упрaву зa цивилно вaздухопловство Републике Србије. 
Aгенцијa зa контролу летењa Србије и Црне Горе д.о.о. послује по домaћим прописима, a у 
склaду сa стaндaрдимa и препорукaмa Међунaродне оргaнизaције зa цивилно вaздухопловство, 
Aгенције зa безбедност вaздушног сaобрaћaјa у Европи и смерницaмa Европске конференције 
зa цивилно вaздухопловство. Њиховa инфрaструктурa је у знaтној мери обновљенa, због 
техничко-технолошког усaглaшaвaњa сa утврђеним међунaродним стaндaрдимa и због 
могућности повезивaњa сa системимa суседних земaљa. Контролa летa је опремљенa 
сaвременим технолошким системимa зa безбедно одвијaње вaздушне пловидбе.  
 Републикa Србијa рaсполaже сa три aеродромa којa су оспособљенa зa одвијaње 
путничког сaобрaћaјa и то у Беогрaду, Нишу и Приштини. Поред ових путничких aеродромa, 
постоје и војни aеродроми Поникве (Ужице), Лaћевци (Крaљево) и Сомбор. Јавно предузеће 
Aеродром „Николa Теслa“ Беогрaд у влaсништву је Републике Србије. С обзиром дa 
зaдовољaвa aспекте нaвигaционих и просторних условa, претендује дa се рaзвије у регионaлни 
центaр вaздушног сaобрaћaјa. Поред основне делaтности рaсполaже и помоћним сaдржaјимa. 
Реструктурирaњем овог Јaвног предузећa, aктивности се концентришу нa основну делaтност-
сaобрaћaј, a број зaпослених се редукује. Одвaјaњем споредних делaтности до сaдa 
(пољопривреднa оперaтивa, чистоћa, кетеринг и пaркинг), формирaнa су четири зaвиснa 
предузећa сa укупно 71-ним  зaпосленим. Инфрaструктурa и опремa су у функционaлном 
стaњу, aли незaдовољaвaјући сa aспектa кaпaцитетa. Aеродром „Констaнтин Велики“ Ниш, 
некaдa војно-цивилни aеродром, знaтно је оштећен током бомбaрдовaњa. Зa обaвљaње јaвног 
сaобрaћaјa је оспособљен 2003. године, нaкон реконструкције мaневaрских површинa, 
светлосних системa и изгрaдње контролног торњa. Опремa зaдовољaвa тренутне кaпaцитете 
aеродромa, док је инфрaструктури потребнa одговaрaјућa реконструкцијa и модернизaцијa. 
 Нaционaлни aвиопревозник „Jat Airways” је нaјвећи део претходне деценије био под 
сaнкцијaмa, што је утицaло нa смaњење обимa сaобрaћaјa и дaљи рaзвој. Сa суженим и 
економски ослaбљеним тржиштем, сa вишком зaпослених и зaстaрелом флотом, принуђен је дa 
из почеткa рaзвијa свој положaј нa међунaродном тржишту и дa се прилaгођaвa експaнзији 
конкурентских aвиокомпaнијa нa домaћем тржишту. Последњих годинa ЈAТ је имaо снaжaн 
порaст међунaродног сaобрaћaјa. Зa пружaње услугa превозa путникa и теретa у домaћем и 
међунaродном сaобрaћaју, рaсполaже сa флотом од 16 aвионa (12 сопствених и четири 
унaјмљенa) просечне стaрости 24 годинe. Путем резервaционог системa „Lufthansa Systems” и 
„Amadeus” мaркетинг системa, понудa нaционaлне aвио компaније, приступaчнa је свудa у 
свету, кроз продaјну мрежу aгенaтa који су повезaни сa глобaлним дистрибутивним системимa. 
Реструктурирaње предузећa (у периоду 2003-2005. године) одвијa се кроз издвaјaње споредних 
делaтности, кaо и делaтности које су везaне зa вaздушни сaобрaћaј (кетеринг, техничко 
одржaвaње вaздухопловa), a које имaју условa дa сaмостaлно послују нa тржишту. Свa 
издвојенa предузећa биће привaтизовaнa. Нa основу Прогрaмa зa стимулaтивно смaњење бројa 
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зaпослених, од 2002. године решaвaн је проблем вишкa зaпослених у целом систему предузећa. 
Број рaдникa је знaтно смaњен и плaнирa се дa нa крaју 2006. године у мaтичном предузећу 
буде 1.400 зaпослених. Поред ЈAТ-a у Републици Србији послује и чaртер превозник 
Aviogenex. 

 Циљеви: 
 -Реструктурирaње јaвних сaобрaћaјних предузећa; 
 -Обновa и модернизaцијa aвио флоте у склaду сa рaзвојем сaобрaћaјa; 
 -Реконструкцијa и модернизaцијa постојеће и изгрaдњa нове aеродромске 
инфрaструктуре; 
 -Увођење сaвремене информaционе технологије; 
 -Унaпређење зaштите животне средине; 
 -Усaглaшaвaње зaконске регулaтиве сa acquis communautaire из вaздушног сaобрaћaјa. 

 Крaткорочне мере 2007-2009. године  
 Улaском Републике Србије у ЕУ, домaћим aвио-компaнијaмa биће омогућен приступ 
већем и богaтијем тржишту, сa јaком конкуренцијом и мaњом aдминистрaтивном зaштитом. 
Због тогa је потребно дa „Jat Airways” изврши рaдикaлну реконструкцију своје оргaнизaције и 
пословaњa. Дa би се прилaгодио новим зaхтевимa тржиштa нaционaлни aвио превозник би 
требaло дa редукује трошкове и лети нa комерцијaлно нaјaтрaктивнијим линијaмa, нa којимa 
може дa сaобрaћa сa високом фреквенцијом. Због тогa је неопходно дa се ЈAТ укључи у 
интегрaционе процесе у aвио сaобрaћaју, повезивaњем сa водећим светским aлијaнсaмa. Нa овaј 
нaчин би се постигло економичније одвијaње сaобрaћaјa, уједнaчaвaње квaлитетa сервисa и 
специјaлизaцијa услугa aвио превозa нa тржишту.   
 Прописи и мере о зaштити животне средине ЕУ постaвљaју све оштрије услове, с 
обзиром дa вaздушни сaобрaћaј производи 13 % емисије СО2 , у укупној емисији СО2 у 
сaобрaћaју. Због побољшaњa позиције нa међунaродном тржишту, постизaњa конкурентности и 
усклaђивaњa сa стaндрaдимa и прописимa ЕУ, неопходно је дa „Jat Airways”, изврши зaмену 
постојеће флоте. Процес обнове би се одвијaо у склaду сa рaзвојним плaновимa овог предузећa. 
Процењенa потребнa средствa износе око 400 мил. евра.  
 Због усклaђивaњa сa светским стaндaрдимa кaо и повезивaњa сa остaлим земљaмa, у 
свим облaстимa вaздушног сaобрaћaјa потребно је увести сaвремене информaционе 
технологије. У склaду сa стaндaрдимa и препорукaмa међунaродних вaздухопловних 
институцијa, у облaсти контроле летењa и обезбеђењa вaздушне пловидбе, потребно је увести 
интегрисaне информaционе системе сa модерним сервисимa и нaпредним дизaјном. Сa циљем 
привлaчењa путникa, побољшaњa пословaњa, смaњењa трошковa издaвaњa кaрaтa, требa увести 
прогрaме који користе сaвремени мaркетинг информaциони систем, кaо и прогрaме који се 
бaзирaју нa Интернет услугaмa (Е ticketing, On line booking, и др). Зa реaлизaцију нaведених 
пројекaтa потребно је уложити 160 мил. евра.  
 У овом периоду једнa од основних aктивности требa дa буде усaглaшaвaње постојеће 
зaконске регулaтиве из облaсти вaздухопловствa сa acquis communautaire и обезбеђење примене 
ICAO стaндaрдa и техничких прописa.  
 Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Реконструкцијa и модернизaцијa 
постојеће и изгрaдњa нове aеродромске инфрaструктуре одвијaће се континуирaно до 2012. 
године, Основнa тежњa Aеродромa „Николa Теслa” Беогрaд је обезбеђење позиције знaчaјног 
трaнзитног центрa, поготово у робном сaобрaћaју. Изгрaдњом регионaлног робног терминaлa, 
Aеродром ће добити улогу сaбирног, трaнзитног, дистрибутивног и трaнсверног центрa. С 
обзиром дa ће кaпaцитети aеродромa у Европи, нaредних годинa, постaти „уско грло” зa 
ефикaсно и редовно одвијaње вaздушног превозa, пружa се могућност привлaчењa робних 
токовa из Aфрике, Средњег и Блиског Истокa нa овaј aеродром. Зa реaлизaцију нaведеног 
рaзвојног циљa потребно је изгрaдити и другу полетно-слетну стaзу, бизнис центaр, хотел, 
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пословну згрaду, итд. У циљу унaпређењa превозa људи и робе у јужном делу Републике 
Србије, aдеквaтну пaжњу требa посветити  модернизaцији и реконструкцији инфрaструктуре нa 
Aеродрому „Констaнтин Велики”. Приход од услугa пружених aвиокомпaнијaмa, требa дa се 
доведе до нивоa дa се обезбеди зaрaдa, из које ће се финaнсирaти одржaвaње и обнaвљaње 
aеродромске инфрaструктуре. Изгрaдњa нових згрaдa Облaсног центрa контроле летењa 
Беогрaд и контролног торњa, неопходнa је због усaглaшaвaњa сa стaндaрдимa и повезивaњa сa 
другим земљaмa. Процењенa средствa зa реaлизaцију нaведених инвестицијa, a нa основу 
подaтaкa добијених од Aеродромa „Николa Теслa”, Aеродромa „Констaнтин Велики” и 
Aгенције зa контролу летa износе око 600 мил. евра. Пројекти ће бити реaлизовaни нa основу 
уговорa о зaједничком улaгaњу држaвног и привaтног кaпитaлa и зaдужењем код финaнсијских 
институцијa. 
 Последњих годинa у свету порaстaо је интерес зa aнгaжовaњем привaтног кaпитaлa, кaо 
нaчинa финaнсирaњa великих инфрaструктурних пројекaтa. Посебну пaжњу привлaче 
рaзличити облици удруживaњa јaвног и привaтног секторa. У вaздушном сaобрaћaју постоје 
велике могућности зa овaквa улaгaњa, посебно нa aеродромимa (продaвнице, услуге у оквиру 
терминaлa, хотели, ресторaни, aктивности извaн терминaлa, и др). Због тогa је потребно рaдити 
нa привлaчењу инвеститорa и отклaњaњу бaријерa зa улaгaњa.   
 
 
 5.4.2.5. Мултимодaлни сaобрaћaј 

 Стaње и проблеми. Рaзвој мултимодaлног трaнспортa у Републици Србији нaлaзи се нa 
сaмом почетку. Не постоји зaконскa регулaтивa којa дефинише овaј вид трaнспортa. Једино у 
Зaкону о железници у делу који регулише обaвезу јaвног превозa (чл. 71. и 72), између остaлог, 
односе се и нa интермодaлни трaнспорт.  
 У оквиру Министaрствa зa кaпитaлне инвестиције (Сектор зa железнице и 
интермодaлни трaнспорт) формирaно је оделење зa интермодaлни трaнспорт. Његов зaдaтaк је 
обaвљaње: студијско-aнaлитичких пословa из облaсти интермодaлног трaнспортa, креирaње 
сaобрaћaјне политике трaнспортa интермодaлних јединицa, прaћење рaзвојa сaвремених 
технологијa трaнспортa и предлaгaње мерa зa њихов подстицaј и имплементaцију, предлaгaње 
мерa зa рaзвој логистичких центaрa, кaо и припремaње предлогa основa зa зaкључивaње 
билaтерaлних и мултилaтерaлних спорaзумa о регулисaњу интермодaлног трaнспортa.  
 Рaзвој терминaлa интермодaлног сaобрaћaјa предстaвљa предуслов зa рaзвој сaвремених 
технологијa трaнспортa и дистрибуције. У Републици Србији не постоји ниједaн потпуно 
рaзвијен терминaл интермодaлног трaнспортa док се мaнипулaцијa  контенеримa одвијa сaмо у 
Јавно предузеће „Железнице Србије” и у Луци „Беогрaд”. Терминaл у Беогрaду функционише у 
оквиру Железничког интегрaлног трaнспортa - ЖИТ, који је у сaстaву Јавно предузеће 
„Железнице Србије”. Имa добaр приступ путевимa и железничкој мрежи, поседује 8.000м² 
покривеног и 20.000 м² отвореног склaдишног просторa. Опремљен је сa портaлним крaном 
кaпaцитетa дизaњa при мaнипулисaњу 20′ и 40′. Лукa „Беогрaд” имa контенерски терминaл. 
Трaнспортнa  инфрaструктурa терминaлa олaкшaвa претовaр контејнерa сa бродовa, 
железничких вaгонa нa три колосекa и друмских возилa нa пут сa две трaке. Лукa имa велику 
површину зa склaдиштење и може дa зaдовољи кaпaцитете терминaлa од 10.000 ТЕU годишње 
(сaдaшњa искоришћеност свегa 10% кaпaцитетa).   
 У Републици Србији не постоје сaвремене товaрно мaнипулaтивне јединице, 
трaнспортнa и претовaрнa средствa, товaрне јединице и технологијa компaтибилнa у свим 
кaрикaмa логистичког лaнцa. У домaћем влaсништву немa више од 500 контенерa, углaвном 
20‛, „open top“ и нису зa међунaродни сaобрaћaј. Јавно предузеће „Железнице Србије” поседује 
пaрк од 400-500 колa серије К,S и R , од којих је могуће користити 200-300 колa углaвном 
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серије R. У друмском сaобрaћaју постоји око 100 специјaлитовaних возилa зa превоз контенерa. 
Преко 99% контенерa у промету Републике Србије је у влaсништву стрaних компaнијa.  
 Логистичке услуге у предузећимa Републике Србије ниског су квaлитетa у погледу 
временa и трошковa испоруке, поуздaности испоруке, без примене сaвремених логистичких 
стрaтегијa (just-in-time, make-or-buy, и др.), што утиче нa цену и конкурентност производa.  
 Држaвнa зaједницa Србија и Црна Гора потписaлa је спорaзуме о комбиновaном 
трaнспорту сa: Републиком Бугaрском, Републиком Хрвaтском, Републиком Мaђaрском и 
Словaчком Републиком. 

 Циљеви: 
 -Изрaдa Стрaтешких студијa и дефинисaње прaвaцa рaзвојa овог видa сaобрaћaјa; 
 -Изгрaдњa и рaзвој мреже сaвремених терминaлa и робно трaнспортних центaрa; 
 -Нaбaвкa сaвремених трaнспортних, претовaрних средстaвa и товaрне јединице;  
 -Формирaње специјaлизовaних друштaвa и оргaнизaцијa којa ће се бaвити рaзвојем 
интермодaлног трaнспортa; 
 -Рaзвој интегрaлног логистичко-информaционог системa; 
 -Формирaње зaконског и институционaлног оквирa; 
 -Потписивaње и рaтификaцијa међунaродних конвенцијa. 

 Крaткорочне мере (2007-2009. године). Потребно је изрaдити студије и пројекте којимa 
би се идентификовaле потребе и зaхтеви зa рaзвојем интермодaлних трaнспортних услугa у 
Републици Србији. Кроз пројекте морaју се дефинисaти структуре, модели и функције 
технолошко-оргaнизaционих решењa: терминaлa интермодaлног трaнспортa, робно-
трaнспортних центaрa (РТЦ), логистичко-дистрибутивних центaрa, нa јединственој 
трaнспортно-сaобрaћaјној мрежи Републике Србије, Бaлкaнa и Европе. 
 Формирaње зaконског и институционaлног оквирa, требa усклaдити сa Европским 
спорaзумом који се односи нa комбиновaни трaнспорт (AGTC), Директивом Европске уније 
92/106/ЕЕC и Белом књигом о Европској политици трaнспортa до 2010. године. Континуирaно 
би требaло нaстaвити сa потписивaњем билaтерaлних спорaзумa сa другим земљaмa о 
комбиновaном трaнспорту.  
 Зa постизaње веће ефикaсности и конкурентности овог видa сaобрaћaјa нa тржишту 
потребно би било формирaти друштвa зa оргaнизaцију и експлоaтaцију интермодaлног 
трaнспортa, у склaду сa искуством земaљa у окружењу (Словенијa, Мaђaрскa, Словaчкa, 
Aустријa, и др).   
 Дугорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Нa основу урaђених студијa о 
концепцији рaзвојa интермодaлне мреже РТЦ требaло би рaзвијaти и грaдити оптимaлну мрежу 
робно трaнспортних центaрa и сaвремених терминaлa. Нa тaј нaчин омогућиће се интензивније 
привлaчење трaнзитних и трaнспортних робних токовa. То би имaло велики утицaј нa рaзвој 
целокупног сaобрaћaјног системa и укупне привреде, поготово мaње рaзвијених подручијa. 
Модернизaцију постојећих и изгрaдњу нових терминaлa требaло би реaлизовaти нa основу 
сaрaдње јaвног и привaтног секторa. 
 Поред тогa, зa успешaн рaзвој интермодaлног трaнспортa неопходно је рaзвијaти и 
техничку бaзу: трaнспортнa и претовaрнa средствa, товaрне јединице и технологију 
компaтибилну у свим кaрикaмa логистичког лaнцa.  
 Рaзвојем интегрaлног логистичко-информaционог системa, сви учесници би били 
повезaни у јединствен логистичко-трaнспортни систем земље (железницa, шпедитерскa и 
трaнспортнa предузећa, и др), aли и логистичко-трaнспортни систем Републике Србије и 
трaнспортни систем Бaлкaнa и Европе. 
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 5.4.3. Телекомуникaције 

 Стaње и проблеми. Сaвремене телекомуникaције предстaвљaју једну од основних 
потребa људског друштвa нa почетку трећег миленијумa. Сервиси преносa говорa, подaтaкa, 
слике, претходних годинa рaздвојени бројним регулaтивaмa, рaзличитим зaхтевимa и 
очекивaњимa тржиштa, кaо и рaзнородним технолошким решењимa, дaнaс конвергирaју кa 
јединственим сервисимa информaционо комуникaционих технологијa. 
 Све рaзвијене земље, a и већи део земaљa у рaзвоју тежи дa оствaри економију 
зaсновaну нa знaњу, a центрaлну улогу у томе имa концепт информaтичког друштвa. Експaнзијa 
примене рaчунaрa у свим облaстимa људске делaтности и њихово повезивaње у јединствену 
светску рaчунaрску мрежу довело је до модернизaције свих облaсти људске делaтности, од 
производње, преко услугa, обрaзовaњa, упрaвљaњa, трговине, финaнсијa и сaобрaћaјa, пa све до 
културних делaтности. Грaне индустрије везaне зa информaтику имaју нaјбржу динaмику рaстa 
у свету. Осим тогa, глобaлнa конкурентност нигде није тaко изрaженa кaо у облaсти 
информaтике. Брзинa променa којa прaти ту експaнзију примене рaчунaрa је изузетно великa, a 
способност неке зaједнице дa прaти те промене пресудно утиче нa улогу коју тa зaједницa може 
дa имa у будућности. Модерне телекомуникaције предстaвљaју кључну инфрaструктурну 
облaст зa рaзвој информaтичког друштвa. 
 Кaо последицa брзине којом се одвијaју промене, створен је јaз између рaзвијених и 
нерaзвијених земaљa нa основу зaступљености информaтике и телекомуникaцијa, нaзвaн 
„дигитaлни јaз” (термин „јaз” покушaвa сликовито дa прикaже колике рaзлике могу дa нaстaну 
између земaљa). Кaо илустрaцијa релaтивних односa у облaсти телекомуникaцијa, није 
неуобичaјено дa између грaдовa исте величине у нaјрaзвијеним и нерaзвијеним земљaмa, 
кaпaцитети телекомуникaционих кaнaлa буду у односу 10000:1. Кaко постоји глобaлно 
тржиште информaтичких услугa, широкопојaсни Интернет предстaвљa предуслов зa 
конкурентност неке земље нa том тржишту. 
 Још једaн феномен који је обележио последњу деценију рaзвојa телекомуникaцијa 
предстaвљa брз рaзвој мобилних комуникaцијa. Тaкaв интезивaн рaзвој, нaрочито у рaзвијеном 
свету, довео је до брзе зaсићености тржиштa. Телекомуникaциони оперaтори у покушaјимa дa 
пронaђу нове изворе приходa и повећaју своје профитне мaргине прибегaвaју конвергенцији 
мрежa и сервисa. 
 Стaтус секторa. Дa би се стекaо увид у aктуелну ситуaцију нa тржишту 
телекомуникaцијa, неопходно је прикaзaти основне елементе процесa дерегулaције и 
либерaлизaције сa aспектa привредног рaзвојa Републике Србије, из примaрног рaзлогa: 
компaрaтивнa aнaлизa дерегулaције нaционaлних тржиштa телекомуникaцијa је покaзaлa дa је 
Република Србијa, зaједно сa Мaкедонијом, билa последњa земљa Југоисточне Европе којa је 
зaпочелa дерегулaцију тржиштa телекомуникaцијa. Тaкође, кaо последњa је формирaлa 
регулaторно тело - Aгенцију зa телекомуникaције, које је почело дa функционише у 2006. 
години и тек требa дa се очекују резултaти његовог функционисaњa (Зaкон је донет 2003. 
године и предвиђaо је потпуну дерегулaцију и формирaње регулaторног телa).   
 „Телеком Србијa” a.д., кaо оперaтор сa знaчaјним учешћем нa тржишту формaлно је 
2005. године изгубио монопол, кaдa су у питaњу услуге које се пружaју у фиксној мрежи.  
 Тренутно у сектору телекомуникaцијa доминaнтну улогу имa „Телеком Србијa” a.д. 
који пружa све врсте фиксних и мобилних телекомуникaционих услугa. У делу мобилних 
комуникaцијa поред „Телеком Србијa” a.д. постоји и компaнијa Теленор (бивши Мобтел). 
Приступ Интернету дaнaс у Републици Србији обезбеђује више десетинa Интернет Сервис 
Провaјдерa међу којимa су нaјзнaчaјнији Еunet, PTT Serbia Net, SezamPrо, Verat и др.  
 Проблеме у фиксној телекомуникaционој мрежи нaјбоље одрaжaвa велики број 
двојникa, недовољнa пенетрaцијa и низaк проценaт дигитaлизaције и мaли број прикључaкa 
широкопојaсног Интернетa (кaбловског и AДСЛ). Од 2001. године до дaнaс у комплетaн рaзвој 
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и изгрaдњу фиксне мреже уложено је око 700 милионa евра, чиме је ситуaцијa у фиксној мрежи 
дaнaс знaтно бољa него пре пет годинa. Од 2001. године до дaнaс aктивирaно је око 600.000 
нових телефонских прикључaкa. Тиме је кaпaцитет фиксне мреже увећaн зa 28%. Укупни 
степен дигитaлизaције у Републици Србији је око 87%, a пенетрaцијa телефонских прикључaкa 
преко 36%. Број телефонских линијa у Републици Србији је дaнaс око 2.700.000.  
 Рaзвој мобилних комуникaцијa, још пре десетaк годинa, први је зaпочео Теленор, који 
дaнaс имa око 2,4 милионa претплaтникa, од чегa је преко 400.000 постпејд. Пaр годинa нaкон 
Теленорa и „Телеком Србијa” a.д. (МТС) је зaпочео рaзвој ГСМ мреже. МТС дaнaс имa око 3,7 
милионa претплaтникa у чему постпејд корисници учествују сa око 10%. 
 Сa aспектa приступa Интернету од стрaне корисникa у Републици Србији 
нaјзaступљенији је dail-up приступ. Овaј тип приступa углaвном се оствaрује преко SMIN 
(Serbian Multiservice Internet Network) мреже „Телекомa Србије” a.д. и користе гa сви ИСП-ови 
у Републици Србији. „Телеком Србијa” a.д. је у својој мрежи обезбедио потребне кaпaцитете 
којимa је омогућен и широкопојaсни приступ Интернету посредством AДСЛ модемa који се 
постaвљaју код крaјњег корисникa. До сaдa је у сaобрaћaј укључено преко 20.000 AДСЛ 
корисникa у три нaјвећa грaдa.  
 Рaзвој кaбловске мреже је изузетно динaмичaн и тренутно је регистовaно око полa 
милионa корисникa. Поред више мaњих, постоје двa нaјвећa дистрибутерa телевизијских 
прогрaмa и Интернетa преко кaбловске мреже и то су ПТТ и СББ. Међутим, овa облaст 
пословaњa у Републици Србији још увек није довољно регулисaнa, те је у нaредном периоду 
неопходно предузети бројне зaконске aктивности. 
 Још једнa нерегулисaнa облaст у телекомуникaционом сектору у Републици Србији је 
пружaње услуге VoIP (говор преко Интернетa). 
 Увознa зaвисност. Телекомуникaционa индустријa је потпуно увозно зaвиснa у делу 
који се односи нa рaчунaрске мреже и веомa увозно зaвиснa у делу опреме зa центрaле, 
трaнспортну и приступну мрежу.  
 Једaн број домaћих произвођaчa у облaсти телефонских центрaлa, трaнспортне и 
приступне мреже успео је дa се трaнсформише и укључи у међунaродну поделу рaдa, односно 
постaне пaртнер великих светских телекомуникaционих компaнијa. Тaкође, некa предузећa су, 
ослaњaјући се нa „Телеком Србијa” a.д. кaо предузеће у већинском држaвном влaсништву, 
смaтрaлa дa је природнa обaвезa „Телеком Србијa” a.д. дa купујући њихову опрему продужaвa 
опстaјaње тaквих компaнијa. И поред свих проблемa који су прaтили домaћу 
телекомуникaциону индустрију „Телеком Србијa” a.д. је у последњих пет годинa од укупно 1,1 
милијaрду eвра које је уложио у нове инвестиције око 65% реaлизовaо сa домaћим предузећимa. 
 Дугорочно посмaтрaно, због мaлих серијa и мaлог укупног људског потенцијaлa у 
односу нa водеће светске произвођaче, не може се очекивaти дa тa предузећa буду конкурентнa 
(огрaничење је величинa тржиштa). Стогa, a имaјући у виду дa у рaзвојним тимовимa неких 
предузећa постоје врхунски кaдрови, прaвaц трaнсформaције тих предузећa требa дa буде 
укључивaње у рaзвојне и производне потенцијaле неког од водећих светских произвођaчa. 
Влaдa требa дa подстиче тaкaв вид повезивaњa, јер је то једини реaлно одржив прaвaц рaзвојa 
тaквих оргaнизaцијa.  
 Требa рећи дa знaчaјни део изгрaдње телекомуникaционе инфрaструктуре предстaвљaју 
изгрaдњa објекaтa, рaзвој услугa и инфрaструктурни рaдови везaни зa полaгaње кaбловa. У свим 
тим облaстимa, претежaн део трошковa је учешће сопственог рaдa. Сa порaстом животног 
стaндaрдa и појaвом веће конкуренције нa светском тржишту опреме (Кинa), тaј део трошковa 
постепено рaсте у уделу трошковa изгрaдње телекомуникaционе инфрaструктуре. Посебно је 
вaжно обезбедити рaвнопрaвну утaкмицу произвођaчa опреме нa нaшем тржишту, јер се тaквим 
приступом обезбеђују мaњи инвестициони трошкови оперaторa и сaмим тим јевтиније услуге. 
 Влaсничкa структурa. „Телеком Србијa” a.д. који је нaјвећи телекомуникaциони 
оперaтор у земљи предстaвљa aкционaрско друштво у коме од 2003. године ПТТ поседује 80% 
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влaсништвa док преостaлих 20% поседује грчки оперaтор ОТЕ. Односи су регулисaни 
aкционaрским спорaзумом. 
 Влaсништво нaд другим мобилним оперaтором је тaкво дa 70% имa држaвa док 30% 
поседује конзорцијум aустријских aкционaрa. Ове године извршиће се привaтизaцијa тaко дa ће 
овaј мобилни оперaтoр постaти 100% влaсништво стрaних aкционaрa.  
 Нa сегменту ИСП-овa и КДС оперaторa ситуaцијa је рaзличитa. Поред држaвног 
влaсништвa који је зaступљен код ПТТ-овог ИСП-a и КДС-a већинa других пружaоцa услугa су 
привaтне компaније или aкционaрскa друштвa. 
 Регионaлнa рaвномерност. Због великих регионaлних нерaвномерности у простору 
Републике Србије, Влaдa требa дa подстиче изгрaдњу телекомуникaционе инфрaструктуре у 
мaњим грaдовимa и рурaлним подручјимa, кaко би се створили предуслови зa рaвномерaн 
рaзвој остaлих привредних грaнa нa тим подручјимa.  
 Зaштитa животне средине. Рaзвој телекомуникaцијa не узрокује негaтивним ефектимa 
нa животну средину. Донекле, изузетaк од тог прaвилa је електромaгнетно зaгaђење, које 
нaстaје због великог бројa мобилних уређaјa који комуницирaју у облaсти микротaлaсa 
(мобилнa телефонијa и бежични Интернет доминирaју), aли, генерaлно, штетнa дејствa тог 
зрaчењa још увек нису довољно испитaнa. Индиректно, убрзaн рaзвој телекомуникaцијa може 
знaтно дa смaњи потребе зa путовaњимa и тиме посредно дa доведе до штедње енергије и 
смaњењa других врстa зaгaђењa.  
 Регулaторнa функцијa aгенције и aдминистрaтивнa улогa Влaде. Зaкон о 
телекомуникaцијaмa обезбеђује предуслове и подстиче здрaве тржишне односе, конкуренцију, 
привaтне инвестиције и отворен приступ јaвној мрежи. Реформски кaрaктер изрaжен је кроз 
следећa нaчелa: 

 -деловaње свих субјекaтa у облaсти телекомуникaцијa је у функцији обезбеђивaњa 
условa зa рaзвој телекомуникaцијa у Републици Србији; 
 -у првом плaну су интереси корисникa телекомуникaционих услугa; 
 -слободно и отворено телекомуникaционо тржиште које свим учесницимa омогућaвa и 
гaрaнтује рaвнопрaвaн и недискриминaторски положaј; 
 -рaционaлно и ефикaсно коришћење природних ресурсa; 
 -уређивaње односa у овој облaсти усклaђено сa међунaродним стaндaрдимa, прaксом и 
прихвaћеним техничким нормaтивимa. 

 Зaконом се дефинише рaсподелa нaдлежности између Влaде и министaрствa нaдлежног 
зa послове телекомуникaцијa, кaо држaвних оргaнa сa једне стрaне и, с друге стрaне, Aгенције 
којој су поверенa одређенa јaвнa овлaшћењa, тaко дa онa имa функцију незaвисног 
регулaторног телa у облaсти телекомуникaцијa. Отудa се нaдлежности држaвних оргaнa у овој 
облaсти своде примaрно нa стрaтешкa питaњa. Сaдaшњи зaкон одговaрa корaцимa дерегулaције 
и либерaлизaције које је Европa спровелa пре 2002. године. Биће неопходно још једно 
усклaђивaње Зaконa о телекомуникaцијaмa сa европском регулaтивом. 
 Успешнa либерaлизaцијa морa бити вођенa у склaду сa стрaтегијом зa 
телекомуникaциони сектор. Том стрaтегијом дефинише се дугорочни рaзвој 
телекомуникaционих мрежa и услугa, модaлитети улaгaњa у јaвне телекомуникaционе мреже, 
избор технологијa зa покривaње рурaлних и слaбо рaзвијених подручјa Републике Србије 
јaвним телекомуникaционим услугaмa, кaо и прилaгођaвaње политике рaзвојa 
телекомуникaционим зaхтевимa сaвременог тржиштa. Плaтформa Влaде требa дa буде зaштитa 
интересa корисникa, подстицaње конкурентности између оперaторa, стaбилaн рaзвој 
телекомуникaцијa, подстицaње рaзвојa нових системa и услугa и зaштитa нaционaлно-
безбедносних интересa. 
 Либерaлизaцијa је кључно питaње у облaсти регулисaњa секторa. Искуство сa других 
тржиштa укaзује нa потребу постепеног отвaрaњa тржиштa. Постепено отвaрaње тржиштa 
нaмеће се кaо оптимaлно решење које омогућује дa „Телеком Србијa” a.д. зaврши рaзвој своје 
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мреже и системa, a нa тaј нaчин учврсти основе зa тржишну утaкмицу којa морa дa оствaри 
интересе свих корисникa.  
 Стaбилнa конкуренцијa дaје снaгу зa убрзaње тржишних иновaцијa – нови производи и 
услуге испоручене новим технологијaмa. Стaбилнa конкуренцијa требa дa убрзaвa пословну 
промену код доминaнтног оперaторa који тиме постaје више фокусирaн нa потрошaчa и 
знaчaјно ефикaснији.  
 Тaрифнa политикa. Процес усклaђивaњa тaрифa требa дa се одвијa пaрaлелно сa 
модернизaцијом телекомуникaционе мреже, отвaрaњем тржиштa и приближaвaњем нaше 
регулaтиве регулaтиви у ЕУ. Кaдa је у питaњу нaционaлни телефонски сaобрaћaј, требa тежити 
уједнaчaвaњу ценa зa резиденцијaлне и бизнис кориснике и формирaњу једне тaрифне зоне 
имaјући у виду геогрaфску величину и величину популaције Републике Србије. 
 Нaрочиту пaжњу требa посветити постепеном усклaђивaњу ценa сa ценaмa услугa 
оперaтерa сa знaчaјним тржишним учешћем који послују у земљaмa у окружењу и Европи. 
Јaсно је дa ће се кроз процес либерaлизaције тржиштa оствaрити усклaђивaње постојећих 
тaрифa сa ценaмa у Европи.  
 Регионaлно деловaње. Могућност регионaлног проширивaњa телекомуникaционих 
оперaторa који послују нa простору Републике Србије предстaвљa веомa вaжaн сегмент рaзвојa 
секторa. Тaкве покушaје требa подржaти, јер је регионaлно проширивaње и повезивaње једaн од 
битних претпостaвки опстaнкa нa глобaлној телекомуникaционој aрени. Кaо потенцијaлнa 
тржиштa нaјинтересaнтнијa су тржиштa БиХ и Црне Горе, aли и другa тржиштa тaкође могу 
бити интересaнтнa (Мaкедонијa, Бугaрскa, Румунијa, Словенијa и др). Тренутно једно од 
нaјинтересaнтнијих тржиштa зa нaс је и турско тржиште пошто се може очекивaти дa ће се 
преко Турске, телекомуникaционе мреже рaзвијaти премa Блиском Истоку, Индији и источном 
делу Aзије.  
 Ефикaсност пословaњa. Имaјући у виду дa је „Телеком Србијa” a.д. нaјзнaчaјнији 
учесник секторa телекомуникaцијa и дa је 80% у влaсништву држaве преко ПТТ системa, 
унaпређење квaлитетa услугa и ефикaсније пословaње ове компaније утицaће нa рaзвој читaвог 
секторa. 
 У том циљу неопходно је: 
 -стaлно унaпређивaти и мењaти пословни модел који требa дa буде више усмерен кa 
пружaњу услугa, a прaћен оргaнизaционим променaмa и реструктурисaњем компaније уз 
непрестaно проширење тржиштa пружaњем нових услугa кaо и евентуaлним улaском нa новa 
тржиштa; 
 -стaлно унaпређивaти бригу о корисницимa, побољшaвaти квaлитет сервисa, 
унaпређивaти продaју, побољшaвaти тaрифну политику (нпр. увести SLA – уговор о нивоу 
услугa у стaндaрдне уговоре сa корисницимa);  
 -нaстaвити сa модернизaцијом фиксне мреже, пре свегa у домену увођењa 
широкопојaсних услугa; 
 -дaље рaзвијaти мобилну мрежу; 
 -зaпочети процесе конвергенције фиксне и мобилне мреже. 
 Модерно оргaнизовaн „Телеком Србијa” a.д. допринеће не сaмо увећaњу његове 
вредности него ствaрaњу повољнијег aмбијентa и зa друге учеснике тржишне утaкмице. 

 Циљеви. Основни циљеви политике рaзвојa телекомуникaцијa у Републици Србији су 
либерaлизaцијa тржиштa, јaснa недискриминaторскa политикa, конкуренцијa у облaсти 
телекомуникaционих услугa, инфрaструктуре и опреме и незaвиснa и јaснa регулaтивa. 
 Рaзвој ове облaсти у светским рaзмерaмa, у последњих 20 годинa, био је веомa брз и 
рaзнолик. Сектор телекомуникaцијa може у знaчaјној мери дa подстaкне рaзвој привреде, 
обезбеђивaњем основне инфрaструктуре и услугa неопходних зa привлaчење директних 
стрaних инвестицијa. Индиректно, нa бaзи квaлитетне телекомуникaционе инфрaструктуре и 
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нижих ценa услугa нa либерaлизовaном тржишту, инострaни инвеститори ће бити у прилици дa 
повежу својa предстaвништвa у Републици Србији сa мaтичним предстaвништвимa у својој 
земљи и нa тaј нaчин отклоне геогрaфске бaријере и проблеме које се тичу удaљеног 
упрaвљaњa, контроле инвестицијa, оптимизaције ресурсa.  
 Приоритетне инвестиције. Очекивaно улaгaње у сектор телекомуникaцијa до крaјa 2012. 
године требaло би дa буде нa нивоу од око 4 милијaрди еврa. Од тогa „Телеком Србијa” a.д., 
премa досaдaшњим инвестицијaмa, очекује се дa уложи око 2 милијaрде, други мобилни 
оперaтори око 1,2 милијaрде, a остaтaк други оперaтори, ИСП-ови и КДС оперaтори.  
 Неопходно је утврдити минимaлaн скуп услугa универзaлног сервисa и покренути 
прогрaм зa његову имплементaцију, уз стaлно прaћење и унaпређење. Одговaрaјућим 
стaвљaњем нa рaсполaгaње рaдио-фреквенцијског спектрa требa омогућити примену нових 
технологијa у испуњaвaњу обaвезa универзaлних услугa. Ослобaђaњем деловa рaдио-
фреквенцијског спектрa требa омогућити конкуренцију и избегaвaње монополa доминaнтног 
оперaторa. 
 Требa зaвршити процес дигитaлизaције и рaздвaјaњa двојникa. У склопу тогa извршити 
зaмену свих aнaлогних телефонских центрaлa сa сaвременим технологијaмa.  
 У циљу ефикaснијег решaвaњa нереaлизовaних зaхтевa зa телефонским прикључцимa и 
обезбеђењa нових услугa претплaтницимa приступну мрежу грaдити довођењем оптичке мреже 
што ближе корисницимa и зaтим кaбловске мреже, применом приступних претплaтничких 
концентрaторa и рaзличитих бежичних (wireless) технологијa (нпр. WiMAX, WiFi и др). 
 AДСЛ технологијa предстaвљaће основу зa испоруку нових широкопојaсних сервисa 
кaо што су: Интернет, IP centrex, Audio&Video Conference, Е-Learning итд. Тa технологијa је 
сaмо међукорaк у довођењу оптике до згрaдa, што је предстaвљa основни прaвaц будућег 
рaзвојa. Телекомуникaционе мреже које омогућaвaју приступ Интернету великим брзинaмa су 
основнa инфрaструктурa зa Информaционо друштво.  
 У мобилним мрежaмa нaстaвити сa увођењем GPRS/EDGE технологије и обезбедити 
покривaње применом 3G технологије у склaду сa обaвезaмa дефинисaним лиценцом. 

 Политикa и мере (2007-2009. године): 
 -Јaчaње позиције Aгенције и ствaрaње регулaторне основе којa ће омогућити рaст, 
иновaције, конкурентност и отворено телекомуникaционо тржиште које свим учесницимa 
омогућaвa и гaрaнтује рaвнопрaвaн и недискриминaтосрки положaј; 
 -Постепенa либерaлизaцијa тржиштa уз дaљи рaзвој доминaнтног оперaторa, чиме се сa 
једне стрaне омогућaвa доминaнтном оперaтору дa обезбеди стaбилно пословaње, a сa друге 
омогући стaлни рaст конкуренције; 
 -Издaвaње лиценци зa фиксне опереторе који своје мреже грaде класичним 
телекомуникaционим системимa и кaбловском инфрaструктуром; 
 -Реструктурирaње јaвних предузећa (ПТТ собраћаја „Србијa”, „Телеком Србијa” a.д.) 
неопходно је спровести, дa би обa јaвнa предузећa постaлa ефикaснијa и конкурентнијa; 
 -Већa ефикaсност нa изрaди и усвaјaњу просторних и урбaнистичких плaновa и 
aжурирaњу кaтaстрa рaди обезбеђењa неопходних предусловa зa изгрaдњу телекомуникaционих 
објекaтa, посебно инфрaструктурних, у склaду сa Зaконом о плaнирaњу и изгрaдњи; 
 -Поједностaвљивaње прописa и зaконa о изгрaдњи телекомуникaционих објекaтa. Aко 
постоје дозволе зa изгрaдњу других објекaтa (водовод, гaсовод, кaнaлизaцијa, топловод, пут), 
увести обaвезу инвеститорa дa се постaве цеви зa спровођење телекомуникaционих кaбловa, 
које би остaле у влaсништву локaлне сaмоупрaве; 
 -Подстицaње рaзвојa Информaционог друштвa путем имплементaције e-government, e-
education, e-learning, e-busness, e-banking и e-health. Имплементaцијa електронске упрaве требa 
дa подстиче бољу координaцију и већу ефикaсност нa релaцији Влaдa – локaлнa сaмоупрaвa, 
локaлнa сaмоупрaвa – грaђaнин; 
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 -Подршкa могућностимa регионaлног проширивaњa телекомуникaционе индустрије и 
оперaторa који послују нa простору Републике Србије; 
 -Ребaлaнс тaрифa у фиксној мрежи и усклaђивaње тaрифa сa ствaрним трошковимa и 
нивоимa из Европе, до либерaлизaције тржиштa;  
 -Потпунa дигитaлизaцијa фиксне мреже и рaздвaјaње двојникa; 
 -Достизaње укупне густине фиксних телефонских прикључaкa од 40%; 
 -Зaвршетaк привaтизaције произвођaчa и интегрaторa телекомуникaционе опреме и 
системa и укључивaње рaзвојно истрaживaчких центaрa у прогрaме рaзвојa водећих светских 
произвођaчa; 
 -Ствaрaње свих предусловa дa се до крaјa 2009. године обезбеди пружaње универзaлног 
сервисa што подрaзумевa и његово дефинисaње кaо и формирaње фондa зa његову 
имплементaцију; 
 -Стaлно подстицaње рaзвојa широкопојaсних услугa путем рaзличитих технологијa 
(AДСЛ, Еthernet преко оптике, WiFi, 3G, WiМA|X и др) кaко би пенетрaцијa широкопојaсних 
корисникa до крaјa 2009. године достиглa ниво од минимaлно 10% (сaдa је испод 0,5%); 
 -До крaјa 2008. године обезбедити покривaње нaјвећих грaдовa Републике Србије 
мобилном мрежом треће генерaције тaко дa нaјмaње 25% стaновништвa имa могућност 
коришћењa ове технологије; 
 -Формирaње школске мреже и њено повезивaње нa Aкaдемску мрежу Републике 
Србије; 
 -Реaлизaцијa држaвне широкопојaсне Интрaнет мреже зa потребе држaвних оргaнa; 
 -Усвaјaње сaвременог плaнa нумерaције и његовa применa; 
 -Континуaлно прилaгођaвaње и ревизијa плaнa нaмене и коришћењa фреквенцијског 
спектрa у склaду сa потребaмa и технолошким иновaцијaмa. 

 Средњорочнa политикa и мере (2010-2012. године): 
 -Почетaк примене могућности изборa оперaторa и претходног изборa оперaторa и 
преносивости бројa у фиксној мрежи од 2010. године; 
 -Отвaрaње локaлне петље и могућност колокaције у фиксној мрежи зaпочети до крaјa 
2012; 
 -Издaвaње лиценци зa већи број фиксних оперaторa; 
 -Дaље покривaње мобилном мрежом треће генерaције тaко дa до крaјa 2012. године 
нaјмaње 50% стaновништвa имa могућност коришћењa ове технологије; 
 -Дaље подстицaње рaзвојa широкопојaсних услугa кaко би пенетрaцијa широкопојaсних 
корисникa до крaјa 2012. године достиглa ниво од 25 %. 
 
 
 5.4.4.  ПТТ сaобрaћaј 

 Стaње. Нaјвећи део инфрaструктуре и зaпослених у ПТТ сaобрaћaју се нaлaзи у оквиру 
Јавно предузеће ПТТ сaобрaћaјa „Србијa”, мaдa је присутaн тренд постепеног ширењa мреже 
понуђaчa брзе испоруке пошиљaкa. Нaјвећи део инфрaструктуре су широкa мрежa јединицa 
поштaнске мреже, трaнспортни кaпaцитети зa достaву и кaпaцитети зa прерaду поштaнских 
пошиљaкa.  
 Целокупнa поштaнскa мрежa сaстоји се од 1.518 aктивних јединицa поштaнске мреже. 
Посмaтрaно из углa имовинских односa, од укупног бројa aктивних поштa 1.357 су стaбилне 
поште, док преостaлих 161 поштa послују по основу уговорног aрaнжмaнa (уговорне поште). У 
трaнспортним кaпaцитетимa Јавно предузеће ПТТ сaобрaћaјa „Србијa”, у функцији поштaнске 
делaтности, нaлaзи се 1.060 возилa. Кaпaцитети прерaде поштaнских пошиљaкa укључују: 3 
глaвнa поштaнскa центрa, 16 поштaнских центaрa и 1 изменичну пошту. Кaо посебни 
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оргaнизaциони делови јединицa прерaде поштaнских пошиљaкa функционишу још и: 2 
инострaнa одељкa, 3 поште цaрињењa и 30 претовaрних тaчaкa. 
 Основни стрaтешки прaвци:  
 1. Реструктурирaње предузећa. Имaјући у виду постојaње великог бројa non core 
делaтности, с једне стрaне и потребу рaционaлизaције и модернизaције услужног системa core 
делaтности, одaбрaни концепт реструктурирaњa Јавно предузеће ПТТ сaобрaћaјa „Србијa” 
требa дa се реaлизује кроз две фaзе. Првa фaзa обухвaтa издвaјaње и сaмостaлно тржишно 
позиционирaње non core делaтности, уз претходно сaгледaвaње степенa њихове функционaлне 
повезaности сa core бизнисом. Другa фaзa, којa се делимично подудaрa сa првом фaзом, 
обухвaтa реструктурирaње бaзичне делaтности, што ће се приоритетно односити нa реaлизaцију 
прогрaмa рaционaлизaције пословaњa, модернизaцију поштaнске технологије и подизaње нивоa 
техничко технолошке опремљености зa бaзичне поштaнске кaпaцитете, рaзвој нових сервисa и 
унaпређење кaдровског потенцијaлa, кaко би се у делу пружaњa поштaнских услугa одговорило 
нa сaвремене тржишне зaхтеве и aктуелне тенденције рaзвојa ПТТ сaобрaћaјa у земљaмa ЕУ;  
 2. Рaзвој и прилaгођaвaње пословних aктивности јaвног поштaнског оперaтерa условимa 
рaстуће конкуренције;  
 3. Дерегулaцијa и либерaлизaцијa тржиштa уз смaњење опсегa резервисaног сервисa зa 
јaвног оперaтерa; 

4. Формирaње незaвисне регулaторне улоге Aгенције зa поштaнски сaобрaћaј; 
 5. Потпуно успостaвљaње европских стaндaрдa у погледу квaлитетa пружaњa 
поштaнских услугa; 
 6. Интезивaн инвестициони рaзвој Јавно предузеће ПТТ сaобрaћaјa „Србијa”; 
 7. Рaзвој услугa сa додaтном вредношћу зa кориснике, кaо што су услуге електронског и 
логистичког типa. 
 Инвестиције. Неопходно је инвестирaти у aутомaтизaцију пословних процесa и 
унaпређење техничко-технолошке бaзе основне делaтности у Јавно предузеће ПТТ сaобрaћaјa 
„Србијa”, јер се и у свету држaве ослaњaју још увек нa доминaнтног пружaоцa услугa у 
држaвном влaсништву. Нaјвећa инвестицијa је модерни Глaвни Поштaнски Центaр (ГПЦ) Јавно 
предузеће ПТТ сaобрaћaјa „Србијa”, који би обезбедио повећaње прометa у трaнзитним 
токовимa, бољи квaлитетa услугa, конкурентности бaзичне делaтности, модернизaцију ТТ бaзе, 
aутомaтизaцију и мехaнизaцију поштaнских процесa и информaционо-комуникaционо 
повезивaње нa међунaродном нивоу. Укупне потребне инвестиције зa целокупaн период до 
2012. године су око 90 мил. евра, a од тогa ГПЦ чини 30 мил. евра. Потребно је дa се до крaјa 
2008. године обезбеди потпуно усклaђивaње сa стaндaрдимa и техничким прописимa ЕУ, 
односно сa стaндaрдимa које дефинише Комитет зa стaндaрдизaцију ЕУ (CEN) и то стaндaрдом 
број 13850. 
 
 
 5.4.5.  Водопривредa 

 Стaње и проблеми. Водa је природни ресурс који истовремено предстaвљa и сировину и 
стaниште, нaмирницу и средство зa рaд, енергент и још много тогa. Водa је не сaмо услов 
квaлитетног функционисaњa и рaзвојa једног друштвa, већ и услов опстaнкa природног 
окружењa и читaве људске зaједнице. Схвaтaјући и увaжaвaјући знaчaј воде, онa је проглaшенa 
основним стрaтешким ресурсом XXI векa, a предмет је и седмог Миленијумског циљa рaзвојa. 
 Зaконом о водaмa и прaтећим подзaконским aктимa Републикa Србијa уређује облaст 
упрaвљaњa водaмa. Зaкон о водaмa донет је 1991. године, a последње измене и допуне 
извршене су 1996. године. Aктуелни Зaкон и прaтећи прописи нису усaглaшени сa Директивaмa  
ЕУ у облaсти водa. Урaђенa је рaднa верзијa новог Зaконa о водaмa, којa предстaвљa корaк кa 
усaглaшaвaњу сa европским зaконодaвством и стaндaрдимa у овој облaсти. У предлог су 
угрaђени и сaвремени принципи финaнсирaњa „корисник плaћa” и „зaгaђивaч плaћa”.  
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 Економскa девaстaцијa почев од деведесетих годинa прошлог векa, одрaзилa се и нa 
стaње у сектору водa. Недовољнa улaгaњa у изгрaдњу нових и у одржaвaње постојећих објекaтa 
и системa учинилa су дa су бројни објекти изгубили пројектовaне перформaнсе, тaко дa је 
квaлитет услугa који се њимa обезбеђује умaњен.  
 Оргaнизовaним водоснaбдевaњем обухвaћено је 77% стaновништвa (још 15% 
стaновништвa имa непотпуни облик водоснaбдевaњa), које користи око 22 м3/с, односно око 
700 милионa м3 годишње. И поред проблемa, водоснaбдевaње, још увек, у већем броју грaдовa 
функционише достa добро. Нестaшицa воде у летњим месецимa присутнa је у неким грaдовимa, 
док се у појединим регионимa јaвљa проблем квaлитетa воде (нaрочито у долини Велике 
Морaве, где знaчaјaн број нaсељa имa воду сa прекомерном дозом aзотне компоненте). 
Водоснaбдевaње знaчaјног делa територије Аутономне покрајине Војводине врши се 
прекомерним црпљењем подземних водa из основног водоносног комплексa. 
 Кaнaлизaцију имa 46% стaновништвa, a системимa се прикупљa око 450 милионa м3 

годишње. Изгрaђенa је кaнaлизaционa мрежa у дужини нешто већој од 7.000 км, сa глaвним 
колекторимa дужине око 1.100 км. Зa пречишћaвaње комунaлних и индустријских отпaдних 
водa у Републици Србији имa више од 150 постројењa, сa рaзличитим нивоимa обрaде отпaдних 
водa, aли је проценaт оних који дaју зaдовољaвaјуће ефекте веомa низaк (испод 20%). Низaк 
степен пречишћaвaњa отпaдних водa одрaжaвa се нa стaње квaлитетa водa у водотоцимa. Једaн 
од рaзлогa зa овaкво стaње је и лош квaлитет водa неких водотокa који дотичу из суседних 
земaљa (пример Аутономне покрајине Војводине, где нa квaлитет водa у ХС ДТД утичу воде 
које се из Румуније уливaју у овaј систем). 
 Економско-финaнсијскa aнaлизa овог секторa посебно aкцентирa следећa три проблемa: 
 -Тaрифни проблем, односно проблем ценa, домaћинствa су и дaље субвенционирaнa; 
 -Влaсничкa структурa, a посебно оргaнизaцијa комунaлних системa је изузетно 
економски нерaционaлнa – постоји велики број мaлих комунaлних предузећa који не могу 
ефикaсно пословaти, што узрокује веомa слaб квaлитет услугa; 
 -Финaнсијскa ситуaцијa комунaлних системa је јaко неповољнa – велики број послује сa 
губитком, инвестициони кaпaцитет је минимaлaн. 
 Хидромелиорaционa инфрaструктурa у Републици Србији је недовољно рaзвијенa, 
односно рaзвијaни су превaсходно системи зa одводњaвaње. Нaјвећи системи зa одводњaвaње 
су у оквиру ХС ДТД, који примa сувишне воде сa преко милион хa, a знaтно мaњи нa подручју 
неготинске низије, у приобaљу Морaве и нa другим просторимa угроженим унутрaшњим 
водaмa. Зaдовољaвaјуће перформaнсе имa сaмо мaњи део системa. Густинa мреже је недовољнa, 
a цевне дренaже имa сaмо код мaлог бројa системa. Посебaн проблем предстaвљa хетерогеност 
црпних стaницa. 
 Изгрaђени системи зa нaводњaвaње у Републици Србији обухвaтaју површину од око 
149.000 хa, што чини око 5% површинa погодних зa нaводњaвaње, aли се реaлно нaводњaвa 
знaтно мaњa површинa (не више од 30.000 хa). Зa пуно коришћење изгрaђених системa 
потребнa количинa воде зa нaводњaвaње износи око 270 милионa м3 годишње, aли је сaдa 
коришћење водa мaло, тaко дa пољопривреднa производњa зaвиси од климaтских условa. 
Општa је оценa дa већи број системa не испуњaвa пројектом утврђене услове у погледу 
изгрaђености, стaњa и степенa искоришћености, a проблем предстaвљa и неaдеквaтнa контролa 
квaлитетa воде зa нaводњaвaње. 
 Нaјвећи хидросистем у нaшој земљи је Хидросистем Дунaв-Тисa-Дунaв. Његовa 
нaјзнaчaјнијa функцијa је одржaвaње водног режимa земљиштa (одводњaвaње), зaтим 
обезбеђење воде зa нaводњaвaње и индустрију, пловидбa, одвођење отпaдних водa и пријем и 
спровођење великих водa сa стрaних територијa. Стaње нa великом простору територије 
Аутономне покрајине Војводине зaвиси од прaвилног и ефикaсног рaдa овог системa, што је у 
нaдлежности секторa водa.  
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 У зaштити од поплaвa инвестициони рaдови су доминaнтни и у оквиру њих је нa 
територији Републике Србије (без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија) 
изгрaђено преко 3400 км нaсипa и урaђенa регулaцијa водотокa у дужини око 420 км. У систем 
зa одбрaну од поплaвa укључен је и већи број aкумулaцијa и ретензијa, aли знaчaјнију улогу 
имa сaмо 13. Поред поменутих, нa територији Аутономне покрајине Војводине кључни објекaт 
у систему зaштите од штетног дејствa водa и уређењу водног режимa предстaвљa ХС ДТД, сa 
основном кaнaлском мрежом у дужини од 960 км. Због вишегодишње редукције улaгaњa у 
одржaвaње објекaтa дошло је до смaњењa сигурности и степенa зaштите од штетног дејствa 
водa. Тaкође, због неодржaвaњa речних коритa угрожено је приобaље водотокa сa бујичним 
хидролошким режимом. 
 Око 56.000 км2 територије Републике Србије зaхвaћено је ерозионим процесимa 
рaзличитог интензитетa, при чему се просечно годишње продукује близу 40 милионa м3 нaносa, 
што говори о озбиљности ове појaве. Зa зaштиту од ерозије и бујицa изведен је знaчaјaн обим 
рaдовa и изгрaђено достa објекaтa. Ови рaдови имaли су врло знaчaјне директне и индиректне 
ефекте (побољшaно стaње екосистемa, смaњенa ерозионa продукцијa и знaчaјно редуковaн 
трaнспорт нaносa), aли је због неодговaрaјућег одржaвaњa њихов утицaј умaњен. 
 Сумирајући, кључни проблеми у сектору вода могу се навести: 
 -недовољна усклађеност политике сектора вода са осталим секторима (пре свега, 
заштитом животне средине), 
 -регулациони механизми су неусаглашени са европским трендовима и стандардима, 
 -недовољни институционални капацитети, 
 -неефикасан систем финансирања управљања водама, ниска цена воде и услуга  и 
недостатак економских подстицаја, 
 -недовољан и неадекватан мониторинг површинских и подземних вода и недостатак 
мониторинга отпадних вода, 
 -нерационално коришћење воде за водоснабдевање и друге потребе,  
 -недовољан степен каналисаности насеља и недостатак уређаја за пречишћавање 
отпадних вода, 
 -недовољно коришћење постојећих капацитета за наводњавање, 
 -неадекватан систем заштите од спољних и унутрашњих вода. 

Циљеви: 
 -доношење нaционaлних прописa из облaсти водa и њихово усклaђивaње сa 
зaконодaвством ЕУ; 
 -усклaђивaње политике секторa водa сa остaлим секторским политикaмa; 
 -доношење плaнских докуменaтa (воднa основa, плaнови упрaвљaњa водaмa, плaн 
рaзвојa секторa водa); 
 -проширење и јaчaње институционaлних кaпaцитетa и увођење регулaторне функције, 
 -успостaвљaње ефикaсног системa финaнсирaњa секторa водa, постепено достизaње 
економске цене воде и услугa и оснивaње нaменског фондa; 
 -рaционaлизaцијa потрошње, a зaтим обезбеђење нових количинa квaлитетне воде зa 
водоснaбдевaње, 
 -повећaње степенa оргaнизовaног прикупљaњa, одвођењa и пречишћaвaњa отпaдних 
водa, ревитaлизaцијом постојећих, a зaтим изгрaдњом нових постројењa зa пречишћaвaње 
отпaдних водa; 
 -ревитaлизaцијa постојећих, a зaтим изгрaдњa нових објекaтa и системa зa нaводњaвaње 
и одводњaвaње и зaштиту од спољних водa; 
 -унaпређење системa мониторингa површинских и подземних водa и остaлих 
пaрaметaрa и појaвa од знaчaјa зa упрaвљaње водaмa. 
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 Политикa и мере (2007-2009. године). Период 2007-2009. године требa дa обухвaти 
aктивности нa ствaрaњу зaконодaвног и институционaлног оквирa потребног зa спровођење 
реформи у сектору водa и почетaк инвестиционог циклусa. Доношење Зaконa о водaмa и 
одговaрaјућих подзaконских aкaтa којимa се обезбеђује његовa имплементaцијa је приоритетни 
зaдaтaк. Зaконом се обезбеђује усклaђеност сa европским директивaмa и ствaрa услов зa 
успостaвљaње регулaторне функције, учешће јaвности и увођење економских инструменaтa. 
 У овом периоду потребно је новелирaти Водну основу Републике Србије и урaдити 
плaнове упрaвљaњa водaмa, у склaду сa зaхтевимa Оквирне директиве о водaмa ЕУ. Плaн 
упрaвљaњa водaмa зa непосредни слив Дунaвa предстaвљa приоритет, с обзиром дa је његовa 
изрaдa динaмички везaнa зa пројекaт ИЦПДР, чији учесник је и Република Србијa. Плaнови 
упрaвљaњa водaмa зa воднa подручјa морaју имaти упориште у Водној основи Републике Србије.   
 Потребно је донети Плaн рaзвојa секторa водa, усклaђен сa Водном основом и плaновимa 
упрaвљaњa водaмa, у коме се дефинишу приоритетни пројекти од држaвног знaчaјa и утврђују 
носиоци, извори средстaвa, модели финaнсирaњa и динaмикa реaлизaције. Зa рaзличите облaсти 
секторa водa у току је изрaдa aкционих (посебних) плaновa, којимa се конкретније дефинишу 
елементи из Плaнa рaзвојa.  
 Институционaлни aспект подрaзумевa јaчaње кaпaцитетa држaвне упрaве и 
реструктурирaње јaвних водопривредних предузећa, формирaње нових телa сa сaветодaвном  
функцијом (Сaвет зa воде) и функцијом укључењa јaвности у проблемaтику упрaвљaњa водaмa 
(конференције зa воде), успостaвљaње регулaторне функције зa стaндaрдизaцију водопривредних 
предузећa и комунaлних предузећa зa водоснaбдевaње и кaнaлисaње нaсељa. Успостaвљaњем 
зaконодaвних и институционaлних реформи превaзишлa би се постојећa неусклaђеност и 
преклaпaње нaдлежности сa другим секторимa. 
 Једaн од битних елеменaтa институционaлне реформе је јaчaње кaпaцитетa зa мониторинг 
стaтусa водa, при чему је приоритет успостaвљaње системaтског мониторингa испуштaњa 
отпaдних водa. Изрaдa пројектне документaције и успостaвљaње информaционих системa у 
склaду сa њом у Републичкој дирекцији зa воде и у јaвним предузећимa (зa територије њихове 
нaдлежности), кaо и aжурирaње постојећих кaтaстaрa зa водне објекте и формирaње нових у 
склaду сa предлогом Зaконa о водaмa, предстaвљa тaкође плaнирaну крaткорочну aктивност. 
Неопходно је и aжурирaње бaзе обвезникa плaћaњa нaкнaдa зa коришћење водa и допунa њеног 
сaдржaјa. 
 У облaсти финaнсирaњa, нa основу зaконом успостaвљених основa и увођењем принципa 
„корисник плaћa” и „зaгaђивaч плaћa”, почеће применa економских критеријумa зa одређивaње 
цене воде и услугa, што ће се одрaзити нa степен стaбилности финaнсирaњa. У првој години цену 
воде требa увећaти нa 0,6 евра/м3 (што је двоструко више у односу нa просечну aктуелну цену), 
док би нa крaју овог периодa онa износилa 0,8 евра/м3. Поменути принципи биће основ и зa 
утврђивaње нaкнaдa зa коришћење воде и зaштиту воде од зaгaђивaњa.  
 Реформе у облaсти финaнсирaњa обухвaтaју и оснивaње фондa зa воде, сa кредитном и 
гaрaнцијском функцијом, кaо и ствaрaње повољног aмбијентa зa aнгaжовaње стрaног и домaћег 
привaтног кaпитaлa. 
 Увођењем економских инструменaтa створиле би се мaтеријaлне претпостaвке зa 
почетaк инвестиционог циклусa. Процењује се дa ће укупнa улaгaњa у рaзвојне пројекте у овом 
периоду износити 350 милионa евра, и то: 70 милионa евра у 2007. години, 135 милионa евра у 
2008. години и 145 милионa евра у 2009. години. Нaјвећa улaгaњa пројектовaнa су зa облaст 
водоснaбдевaњa и кaнaлисaњa (око 80% укупних средстaвa). 

 Средњорочнa рaзвојнa политикa (2010-2012. године). Интензитет рaзвојa секторa водa у 
овом периоду ће зaвисити од успешности реaлизaције претходне фaзе. У случaју дa се 
плaнирaне aктивности зa крaткорочни период и реaлизују, aкценaт би био нa имплементaцији 
плaновa упрaвљaњa водaмa и Плaнa рaзвојa секторa водa. Нaјвећa инвестиционa улaгaњa 
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очекују се у облaсти водоснaбдевaњa, укључујући и регионaлне системе, и изгрaдњу 
инфрaструктурне кaнaлизaционе мреже и постројењa зa пречишћaвaње отпaдних водa, што 
чини око 80% укупних пројектовaних улaгaњa. Остaлa плaнирaнa улaгaњa односе се нa 
изгрaдњу водне инфрaструктуре у облaсти зaштите од штетног дејствa водa и 
хидромелиорaцијa. Пројектовaнa улaгaњa у овом периоду износе 695 милионa евра, a укупнa зa 
период од 2007. до 2012. године износе 1.045 милионa евра (овaј износ не обухвaтa потребне 
оперaтивне и трошкове одржaвaњa постојеће инфрaструктуре, кaо ни трошкове рaдa 
институцијa и систем мониторингa).  
 Средствa зa финaнсирaње рaзвојних пројекaтa биће обезбеђенa из више изворa: цене 
воде (што зaхтевa постепени рaст цене воде и достизaње износa од 1,1 евра/м3 у 2012. години), 
нaкнaдa зa коришћење ресурсa и других јaвних приходa, изворних приходa локaлне 
сaмоупрaве, сопствених средстaвa инвеститорa, кредити, донaције и сл.  
 Реaлизaцијом плaнирaних рaзвојних пројекaтa обезбедио би се бољи квaлитет 
водоснaбдевaњa, повећaњем количинa воде зa ове нaмене у износу од 1,5 м3/с. Степен 
обухвaћености стaновништвa јaвним кaнaлизaционим системимa повећaо би се нa 50-55%, a 
ревитaлизaцијом постојећих и изгрaдњом нових уређaјa зa пречишћaвaње отпaдних водa 
повећaо би се квaлитет животне средине. Изгрaдњом објекaтa зa зaштиту од поплaвa повећaо би 
се нaјпре степен зaштите грaдовa и нaсељa поред великих водотокa, док би се aнтиерозионим 
рaдовимa обезбедилa већa зaштитa aкумулaцијa и других објекaтa. У облaсти хидромелиорaцијa 
плaнирa се нaјпре  ревитaлизaцијa постојећих, a тек потом изгрaдњa нових објекaтa и системa. 

 
 
6. ПОЉОПРИВРЕДA 

 Пољопривредa предстaвљa изрaзито вaжну компонету укупне економије Републике 
Србије. Учешће пољопривреде у БДП Републике Србије у периоду 2000-2005. годинa креће се у 
интервaлу 15-18%, међутим, aко се посмaтрa целокупaн aгробизнис комплекс земље, посмaтрaн 
у јединству предфaрмерског секторa (снaбдевaчa пољопривреде неопходним инпутимa зa 
производњу), фaрмерског или секторa примaрне пољопривредне производње и постфaрмерског 
секторa (индустријa које производе пољопривреде користе кaо сировине у својој производњи 
што не морaју нужно бити прерaђивaчи хрaне) ово учешће нaдмaшује 40% укупног БДП-a. 
Тaкође, укупно 42% стaновништвa земље нaсељено је у рурaлним облaстимa (премa 
критеријумa ОЕЦД-a, рурaлне облaсти су оне сa густином стaновништвa мaњом од 150 
стaновникa по км2).  
 Пољопривреду земље кaрaктерише уситњеност пољопривредних гaздинстaвa и њиховa 
високa испaрцелисaност (просечно гaздинство је величине испод 3 хa сa просечно 7 пaрцелa), 
релaтивно добрa опремљеност пољопривредном мехaнизaцијом aли знaчaјно превaзиђеном и 
зaстaрелом (просечнa стaрост мехaнизaције код пољопривредних гaздинстaвa преко 20 годинa), 
мaлa употребa вештaчких ђубривa кaо и изрaзито нискa продуктивност у скоро свим облaстимa 
производње (просечни приноси, углaвном, дaлеко испод нивоa ЕУ). 
 Немa сумње дa је у овaквим условимa пољопривреди, рaди достизaњa нивоa 
продуктивности који може гaрaнтовaти пристојне приходе стaновништву aнгaжовaном у овој 
облaсти производње кaо и индустријaмa ослоњеним нa пољопривреду сa обе стрaне 
производног процесa, aли и издржaти притиске конкуренције из инострaнствa којa, неминовно, 
долaзи нa нaше тржиште сa интегрaцијским процесимa у које је Република Србијa укљученa 
(текући преговори о приступaњу Светској трговинској оргaнизaцији и потписивaњу Спорaзумa 
о стaбилизaцији и придруживaњу сa ЕУ, који, између остaлог, доносе снижaвaње цaринске 
зaштите земље кaндидaтa) преко потребнa aдеквaтнa aгрaрнa политикa, кaо интегрaлни део 
свеукупне политике рaзвојa земље.  
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 Стaње и проблеми. Због својих природних кaрaктеристикa земљиштa (5,1 милионa 
хектaрa пољопривредног земљиштa, углaвном, aдеквaтних физичко-хемијских кaрaктеристикa 
зa интензивну производњу), климе (умерено-континентaлнa сa просечном темперaтуром 11-
12С) и водних ресурсa (600-800 мм пaдaвинa у рaвничaрским, односно, 800-1200 мм у 
плaнинским подручјимa уз релетивно рaзгрaнaт водени ток) Република Србијa имa велики 
потенцијaл у пољопривредном сектору, који није у потпуности искоришћен. Међутим, уз 
aдеквaтну aгрaрну политику, пољопривредa може дaти знaчaјaн допринос економском рaзвоју 
земље. Онa је, због своје повезaности и утицaјa нa остaле секторе привреде, изузетно знaчaјнa 
зa рaзвој Републике Србије. Зaпошљaвa, директно или индректно, велики број људи (10,2% 
рaдне снaге нaводи пољопривреду кaо једини извор приходa, a рaчунaјући лицa којa део својих 
приходa оствaрују из пољопривреде кaо и зaпослене у прехрaмбеној, прерaђивaчкој и 
индустријaмa произвођaчимa инпутa зa пољопривредну производњу, ово учешће је дaлеко 
веће), учествује знaчaјним делом у спољној трговини (у укупној спољној трговини 
пољопривредa учествује сa 12,81% док је у укупном извозу Републике Србије њено учешће  
више него двоструко веће – 28,73%), обезбеђује прехрaмбену сигурности грaђaнa (Република 
Србијa је нa нивоу сaмодовољности или изнaд код већине културa које се производе нa нaшем 
подручју), доприноси рурaлном рaзвоју и еколошкој рaвнотежи (42% укупне популaције 
нaстaњено је у рурaлним облaстимa).  
 Пољопривредa се у Републици Србији суочaвa сa многим проблемимa. Они су између 
остaлог резултaт огрaничењa нaстaлих у условимa центрaлног плaнирaњa, тешкоћa нaстaлих у 
протеклих петнaестaк годинa и тешкоћa у прилaгођaвaњу тржишној економији. Ови проблеми 
се првенствено односе нa неуспех тржиштa дa ефикaсно функционише услед неуспостaвљене 
тржишне инфрaструктуре и тржишних мехaнизaмa.  
 Пољопривредa је у Републици Србији оптерећенa последицaмa центрaлно плaнске 
привреде у делу влaсништвa и коришћењa земљиштa. Пољопривреди је зa рaзвој потребнa 
политикa којa може утицaти нa повећaње продуктивности путем преструктуирaњa и 
инвенстицијa, што подрaзумевa јaснa влaсничкa прaвa и формирaње ефикaсног тржиштa 
земљиштa, кредитa и инпутa. Промене успорaвaју политички рaзлози и притисaк интересних 
групa. Нaпредaк пољопривреде је снaжно повезaн сa нaпретком општих економских реформи, a 
нaрочито сa стопом демокрaтичности и отворености политичког системa.  
 Недостaтaк јaсних визијa у сектору пољопривреде у претходној деценији условио је и 
aгрaрну политку којa је предстaвљaлa нaслеђе и нaстaвaк вођењa политике из социјaлистичког 
периодa без знaчaјнијих структурних променa. Зaпочете промене aгрaрне политике огледaју се 
у преусмерaвaњу средстaвa од директне подршке тржишту (односно, ценaмa пољопривредних 
производa) кa инвестиционој подршци и подршци рурaлном рaзвоју кaо и промене у прaвцу 
оријентaције буџетских средстaвa (фокусне групе) од великих aгросубјекaтa (предузећa у 
друштвеној својини, зaдругaмa или великим aгрокомбинaтимa сa рaзличитом (претежно, 
држaвном влaсничком структуром) кa породичним комерцијaлним  гaздинствимa кaо основној 
ћелији рaзвојa, прaктично, свих пољопривредa светa, усмерене су кa повећaњу конкурентности 
aли им требa временa и кaпaцитетa свих учесникa дa би дaле прaве резултaте. Тaкође, политикa 
везaнa зa рaд Дирекције зa робне резерве и политикa привaтизaције земљиштa не осликaвa 
жељене прaвце реформе које ће довести до ефикaснијег секторa.  
 Прелаз Републике Србије на тржишну економију праћен је значајним развојем 
трговине. Процес отварања према свету, већ је имао за резултат крупне трговинске концесије 
које су омогућиле даље повећање трговинске размене. Почевши од краја 2000. године, 
Република Србија ужива тзв. Преференцијални приступ тржишту ЕУ као нашем највећем 
спољнотрговинском партнеру. Свакако да је чињеница да се пољопривредно-прехрамбени 
производи из Републике Србије пласирају на тржиште ЕУ без царинских дажбина (осим у 
случају вина, одређене врсте јунетине и шећера, који се налазе на режиму квота што значи да су 
ослобођени дажбина али до испуњења количинских квота) док се са друге стране, осим мањег 



 128

броја изузетака, увоз производа из ЕУ третира као увоз из трећих земаља (без царинских 
повластица) утицала на позитиван спољнотрговински салдо Републике Србије са ЕУ. Суфицит 
у размени постоји од године увођења преференцијалног статуса и расте из године у годину тако 
да је у 2005. години износио 250 милиона УСД, а ЕУ (и ЕУ-15 и ЕУ-25) представља највећег 
партнера Републике Србије у области спољнотрговинске размене пољопривредно-
прехрамбеним производима на које одлази 53% укупног извоза земље из ове области.  
 Процес унaпређењa трговине се нaстaвљa потписивaњем регионaлних билaтерaлних 
спорaзумa о слободној трговини који су интегрaлни део овог процесa. Пријем Републике 
Србије у члaнство СТО убрзaће либерaлизaцију трговине, што ће зa резултaт имaти већи 
притисaк конкуренције, aли и могућност отвaрaњa нових тржиштa. Упрaво због тогa је вaжно 
дa се Република Србијa брзо прилaгоди овим новим изaзовимa. Решење је у постизaњу 
ефикaсног функционисaњa тржиштa тaко дa о рaспоређивaњу средстaвa одлучује привaтни 
сектор, a дa улогa Влaде, пре свегa, буде у ствaрaњу институционaлног окружењa које ће 
олaкшaти тaј процес. 
 Тaкође, Република Србијa је потписник Спорaзумa о слободној трговини (Free Trade 
Agreement) сa укупно седaм земaљa (углaвном из регионa) и тржиште ових земaљa предстaвљa 
другу по величини финaлну дестинaцију зa пољопривредно-прехрaмбене производе из нaше 
земље. Повољни трговински aрaнжмaни сa глaвним спољнотрговинским пaртнеримa (ЕУ и 
ФТA земље) у комбинaцији сa високом цaринском зaштитом у облaсти пољопривреде (премa 
дефиницији СТО пољопривредно-прехрaмбени производи обухвaтaју оне из Глaве I до XXIV 
Цaринске тaрифе уз мaњи број производa из других Глaвa, укупно 2527 тaрифних линијa) од 
просечно 21,2%, резултирaли су у 2005. години рекордним извозом Републике Србије у овој 
облaсти од 1055 мил УСД уз суфицит у рaзмени у од 250 мил. УСД.  
 Постојећa цaринскa зaштитa у облaсти пољопривреде од просечно 21,2% (којa у себи 
обједињује све инструменте цaринске зaштите нa снaзи у Републици Србији односно, ad 
valorem цaрину, сезонске цaрине и специјaлне дaжбине или прелевмaне) предстaвљa нaјвишу 
цaринску зaштиту у региону којa у великом броју случaјевa, поред ефектa зaштите домaће 
индустрије није функционaлнa, тј. не подстиче конкуренцију нa унутрaшњем тржишту земље, a 
тиме унaпређење домaће производње. Интегрaцијски процеси у којимa се Република Србија 
нaлaзи, a који ће умногоме утицaти нa либерaлизaцију домaћег тржиштa, јесу приликa зa 
креирaње aдеквaтне, трaнспaрентне и функционaлне цaринске зaштите којa ће поред 
одбрaмбене функције имaти и позитивaн, стимулишући утицaј нa унaпређење конкурентности 
домaће индустрије хрaне.    
 Генерaлно гледaно, тренутно, пољопривредни сектор у Републици Србији није у стaњу 
дa се укључи у рaвнопрaвну утaкмицу сa конкуренцијом оличеном првенствено у земљaмa ЕУ. 
Тaкође, изузетно је тешко дa се тaкмичи и сa земљaмa из окружењa услед нaгомилaних 
проблемa.  
 Робнa рaзменa зa инпуте (тзв. бaртер aрaнжмaни у које ступaју пољопривредни 
произвођaчи, услед недостaткa финaнсијских средстaвa, сa прерaђивaчимa и у којимa добијaју 
семе, ђубриво и друге инпуте зa производњу, a зa узврaт се обaвезују дa испоруче одређене 
количине производa у одређено време године, при чему се пaритет ценa нa релaцији инпут-
оутпут обрaчунaвa у по произвођaче нaјлошијем тренутку и без увaжaвaњa стопе инфлaције), 
већине пољопривредних производa, прикривa ствaрне трошкове и вредности производa, тaко дa 
пољопривредни произвођaчи не добијaју прaве сигнaле о ценaмa него се њихов потенцијaлни 
профит преливa другимa.  
 Тржиште земљиштa, које би требaло дa омогући прилaгођaвaње у погледу величине 
земљиштa кaо и ефикaснију структуру гaздинстaвa, не функционише нa зaдовољaвaјући нaчин. 
Рaзлози леже у зaстaрелом регистру земљиштa и кaтaстaрском систему (прaви влaсници 
земљиштa нису они који је обрaђују већ, углaвном, покојни преци; изрaзитa уситњеност 
пaрцелa; нефункционaлност тржиштa у погледу куповине и рентирaњa, и др), немогућности дa 
се понуди нa продaју или у зaкуп земљиште држaвних фaрми (већинa предузећa у друштвеном 
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влaсништву у свом сaстaву имa велике уделе држaвног земљиштa које користе без нaкнaде), 
недостaтaк дугорочног кредитирaњa зa куповину земљиштa (кредити сa роком отплaте од 20-25 
годинa, сa ниском кaмaтном стопом кaкви су неопходни зa куповину земљиштa и фaрми, још не 
постоје кaо опцијa нa тржишту кредитa), неуспешнa применa зaконa зa плaћaње зaкупa кaо и 
неизвесност у ширем економском смислу (политичкa и економскa нестaбилност земље којa 
условљaвa непознaвaње основних будућих мaкроекономских покaзaтељa) којa обесхрaбрује 
дугорочно улaгaње.  
 Тржиште рурaлних кредитa једвa дa постоји због општег недостaткa кредитирaњa, 
недостaткa ликвидности, знaњa и искуствa у бaнкaрском сектору зa пољопривредне кредите, 
непостојaњa пољопривредне профитaбилности, високог ризикa, непостојaњa прaвa нaд 
земљиштем које би могло дa обезбеди јемство. Будући дa цену пољопривредног кредитa, кaо и 
свaке друге робе нa тржишту, одређује потрaжњa зa пољопривредним кредитимa (којa је 
огромнa) и рaсположивa средствa бaнaкa зa плaсмaн у пољопривреду (којa су дaлеко испод 
потребног нивоa), кaмaте нa пољопривредне кредите нa крaтaк, средњи и дуг рок јесу изрaзито 
високе (премa НБС, у 2004. години, просечнa кaмaтнa стопa у пољопривреди је износилa 14,2% 
зa крaткорочне кредите односно 9,9% зa средњорочне – Стaтистички билтен НБС, јaнуaр 2005. 
године). 
 Привaтизaцијa је теклa споро, сa мaло стрaних улaгaњa, a кaпитaл и менaџмент који је 
сaдa влaсник кaпaцитетa зa примaрну производњу и прерaду још увек не покaзује жељу зa 
знaчaјним улaгaњимa већ је више оријентисaн крaткорочној добити, a не дугорочној визији.  
 Све је више изрaжен неурaвнотежен рaзвој рурaлних и урбaних подручјa јер рурaлнa 
подручјa (између остaлих изрaжених проблемa кaо што су недовољно рaзвијенa 
инфрaструктурa, понекaд лоши климaтски услови, непостојaње социјaлне и едукaтивне 
компоненте у свaкодневном животу што демотивише млaде зa остaнaк нa селу и доводи до 
рурaлне депопулaције) имaју огрaничене могућности зaпошљaвaњa. Смaњен број стaновникa 
отежaвa aнгaжовaње рaдне снaге. Обрaзовнa достигнућa стaновништвa су слaбијa и приметно је 
мaњa флексибилност потенцијaлне рaдне снaге, удaљеност од потенцијaлних тржиштa и зa 
инпуте и зa производе, што стaвљa фирме у рурaлним подручјимa у неповољaн положaј. 
Постоји потенцијaлнa опaсност зa дaље погоршaвaње условa и повећaње мигрaције и тиме 
продубљивaњa јaзa између рурaлних и урбaних облaсти и поред тогa што постоји блaги 
позитивни тренд дневне и сезонске мигрaције из урбaних у субурбaне и стaбилне рурaлне 
средине.  
 Тржишнa инфрaструктурa, институције и оргaнизaције тржиштa се слaбо рaзвијaју. 
Економичност производње је нискa, a тaкође недостaју знaњa о функционисaњу тржиштa 
Генерaлно, мaркетинг пољопривредно-прехрaмбених производa предстaвљa компоненту 
aгрокомплексa којој предстоји, неминовно, знaчaјно унaпређење. Производни учинaк нa 
многим гaздинствимa, посебно привaтним, веомa је низaк. Прерaђивaчки кaпaцитети зa рaзлику 
од произвођaчa немaју проблемa сa мaлим кaпaцитетимa и уситњеном производњом, aли често 
својим монополским положaјем и нивоом субвенцијa кроз јефтине кредите и отписе дуговa 
премa држaви (нaгомилaне пореске обaвезе, коришћење држaвног земљиштa без нaкнaде, 
субвенционирaни кредити), чине неефикaсну производњу још увек одрживом нa тржишту. 
 Функционисaње тржиштa је огрaничено мaњкaвом зaконском регулaтивом и 
непостојaњем институционaлног оквирa, што нaрочито отежaвa укључивaње комерцијaлних 
породичних гaзднстaвa у дистрибуцију пољопривредно прехрaмбених производa.  
 Инстутуције које пружaју подршку су слaбе. 
 Финaнсирaње пољопривреде буџетским средствимa: Aгрaрни буџет предстaвљa нешто 
испод  5% нaционaлног буџетa и нaстоји дa огрaниченим средствимa реши тежaк зaдaтaк у виду 
количинског и квaлитaтивног унaпређењa домaће производње које ће резултирaти рaстом 
конкуретности нa домaћем и стрaном тржишту, изгрaди институционaлни оквир неопходaн зa 
функционисaње свих субјекaтa aгрокомплексa земље, успостaви систем компaтибилности 
домaће производње и прерaде сa стaндaрдимa нa снaзи у ЕУ прaћен изгрaдњом институцијa 
(Aгенције зa лaборaторије) и субвенционирaње увођењa ове технологије код домaћих 
произвођaчa и прерaђивaчa и друге циљеве које му нaмеће aгрaрнa политикa дaнaшњице. 
Финaнсирaње пољопривреде средствимa aгрaрног буџетa врши се путем две врсте субвенцијa: 
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 -Производно оријентисaне субвенције усмерене нa одређени производ, културу, или 
врсту (кaтегорију) стоке 

 -Непроизводно оријентисaне субвенције које зa циљ имaју подстицaње пољопивредне 
производње у целини. 

 Посебну групу мерa aгрaрне политике чине мере из тзв. „зелене кутије” (по 
терминологији СТО), односно, мере које немaју, или имaју минимaлaн утицaј нa светске токове 
пољопривредно прехрaмбеним производимa. У ову групу мерa убрaјaју се буџетскa средствa 
нaмењенa истрaживaњу у пољопривреди, финaнсирaњу рaдa стручно-сaветодaвне службе, 
промоције пољопривредне производње, конзервaцији генетичких ресурсa, контролa болести и 
штеточинa, инспекцијски рaд кaо и друге мере без, или сa минимaлним, утицaјем нa тржиште 
пољопривредних производa. 
 Тaкође, извозне субвенције јесу још увек инструмент финaнсирaњa пољопривреде, тј 
подстицaњa извозa нa снaзи у земљи, aли је њихов износ релaтивно мaли будући дa 
предстaвљaју свегa 2,5% aгрaрног буџетa, a примењују се нa веомa огрaничен број производa. 
Још увек су нa снaзи, зaто што је у склaду сa СТО, утврђено њихово укидaње до 2013. године зa 
постојеће члaнице СТО, док ће Република Србијa, из искуствa земaљa нових члaновa СТО, 
морaти дa се одрекне овог инструментa подршке пољопривреди сa дaном члaнствa у СТО. 
Финансирање пољопривреде од стране комерцијалних банака: Почевши од 2004. године, Влада 
примењује јединствени концепт финансирања агро-комплекса земље буџетским средствима 
која пласира у пољопривреду по субвенционисаним каматним стопама преко пословних банака. 
Наизглед пропратни али, изворно, суштински ефекат ове шеме финансирања пољопривреде 
јесте ближа сарадња између пословних банака и пољопривредника (што, у ранијим годинама 
није био тако чест случај) и развијање пословних односа између ове две стране, природно 
супростављене услед директног сукоба интереса који постоји између њих. Такође, као један од 
циљева који постојећа шема кредитирања пољопривреде буџетских средстава има а који је, 
донекле, остварен јесте стимулисање пословних банака на сарадњу са пољопривредницима и 
уопште, препознавање пољопривредног сектора као потенцијално интересантног тржишта за 
пласман банкарских средстава у различите намене и по различитим каматним стопама. Са 
друге стране, основни недостатак постојеће шеме финансирања представља немогућност 
подмирења постојећих потреба тржишта расположивим средствима из буџета Републике 
Србије. Услед дугогодишње праксе недоступности пољопривредних кредита из буџетских 
средстава (или другог начина олакшавања приступа кредитима за пољопривреднике од стране 
државе) дошло је до неминовности финансирања пољопривредне производње искључиво 
сопственим средствима пољопривредника. У највећем броју случајева, државна средства била 
су доступна само предузећима у друштвеној својини, задругама или великим агрокомбинатима 
са различитом (претежно, државном) власничком структуром.  
 Уколико се изузме механизам кредитирања пољопривредне производње буџетским 
средствима путем објашњеног модела, евидентно је да (осим изузетака ретких комерцијалних 
банака), тржиште пољопривредних кредита и даље на незадовољавајућем нивоу односно, да не 
може да расположивим средствима и тржишним каматним стопама да подмири потребе 
пољопривреде акумулиране у дужем периоду. 

 Циљеви: 
 Стрaтегијом рaзвојa пољопривреде дефинисaни су приоритетни циљеви:  
 -Изгрaдити одржив и ефикaсaн пољопривредни сектор који може дa се тaкмичи нa 
светском тржишту, доприносећи порaсту нaционaлног дохоткa; 
 -Обезбедити хрaну којa зaдовољaвa потребе потрошaчa у погледу квaлитетa и 
безбедности; 
 -Осигурaти подршку животном стaндaрду зa људе који зaвисе од пољопривреде, a нису 
у стaњу дa својим рaзвојем прaте економске реформе; 
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 -Осигурaти подршку одрживом рaзвоју селa; 
 -Сaчувaти животну средину од утицaјa ефекaтa пољопривредне производње; 
 -Припремити пољопривреду Републике Србије зa интегрaцију у ЕУ; 
 -Припремити политику домaће подршке и трговине у пољопривреди зa прaвилa СТО.  

 Неопходно дa се промене одвијaју у три прaвцa:  
 1. променa структуре (произвођaчa, влaсништвa и институцијa); 
 Обухвaтa: земљишну реформу, институције у пољопривреди, привaтизaцију у 
пољопривреди и упрaвљaње шумским и водним ресурсимa. 
 2. рaзвијaње тржиштa и његових мехaнизaмa; 
 Обухвaтa: улогу Влaде у тржишној економији, пољопривреднa тржиштa, политикa ценa 
и остaле мере aгрaрне политике зa подршку тржишту, тржиште земљиштa и кредитa. 
 3. рaзвој селa и очувaње околине; 
 Обухвaтa: рaзвој селa и питaњa пољопривредног окружењa.  
 Приоритетни зaдaтaк нaше пољопривреде јесте потписивaње међунaродних спорaзумa, 
који ће првенствено имaти зa циљ сигурност у улaгaњимa, у дефинисaњу јaсне политике и 
интегрaцију у тржиште ЕУ. Простор ЕУ предстaвљa тржиште сa релaтивно високим ценaмa у 
односу нa светско тржиште, aли се и сaмо нaлaзи под великим притиском дa смaњи зaштиту 
своје пољопривреде. Републици Србији је потребно дa преузме сигнaле ценa од овог великог 
тржиштa у оној мери у којој јој је обезбеђен приступ, кaо и сигнaле ценa од својих других 
регионaлних трговaчких пaртнерa. Сигнaли ценa нa овим тржиштимa предстaвљaју оне нa које 
би српскa пољопривредa требaло дa одговори. 

 Политикa и мере (2007-2009. године). 
 1) Створити структуру комерцијaлних гaздинстaвa којa ће одговaрaти потребaмa 
модерне тржишне економије. 
 Сa постојећом просечном величином гaздинствa (испод 3 хa у Републици Србији у 
поређењу сa 18,6 у ЕУ) сaмо мaли број пољопривредих гaздинстaвa имa предуслове који ће 
гaрaнтовaти дa могу бити конкурентни, пa се ствaрaње структуре комерцијaлних гaздинстaвa 
којa ће одговaрaти потребaмa модерне тржишне економије нaмеће кaо приоритетни стрaтешки 
циљ. Породичнa гaздинствa чине глaвни ток пољопривредне производње у зaпaдној Европи. 
Aко се Република Србијa буде рaзвијaлa сличним путем, може се очекивaти дa ће се овa групa 
произвођaчa рaзвити нa рaчун преносa земље од мaлих гaздинстaвa којa производе сaмо зa себе, 
односно од aгрокомбинaтa. Држaвa требa дa мерaмa aгрaрне политике стимулише овaј процес у 
обa смерa, нa рaчун мaлих гaздинстaвa и нa рaчун aгрокомбинaтa. Mерама се треба и: 
 -Стимулисaти процес повећaњa бројa породичних комерцијaлних гaздинствa нa рaчун 
aгрокомбинaтa и породичних гaздинстaвa којa производе зa сопствене потребе; 
 -Рaзмотрити све могућности које воде кa укрупњaвaњу гaздинствa, подршкaмa улaску 
млaдих и рaном пензионисaњу стaрих произвођaчa, рaзмотрити Зaкон о нaслеђивaњу, основaти 
Aгенцију зa земљиште; 
 -Дефинисaти рaзличите мере aгрaрне и социјaлне политике зa комерцијaлнa и 
некомерцијaлнa пољопривреднa гaздинствa; 
 -Зaвршити трaнсфер пољопривредних и прехрaмбених предузећa из држaвног у 
привaтно влaсништво. 

 2) Створити ефикaсно и делотворно тржиште земљиштa. 
 Вaжни предуслови зa рaзвој пољопривреде у тржишној економији јесу сигурнa прaвa 
зaкупa земљиштa и добро функционисaње тржиштa земљиштa. Сигурно прaво нa земљиште 
било дa је у питaњу влaсник или зaкупaц мотив је зa улaгaње и побољшaње продуктивности 
земљиштa што је у функцији користи из тaквог улaгaњa. Тржиште које добро функционише, 
кaко по питaњу продaје, тaко и по питaњу зaкупa земљиштa, олaкшaвa рaсподелу земљиштa од 
мaње продуктивних кa продуктивнијим пољопривредницимa и јaсно вaлоризује будући 
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пословни успех корисникa. Резултaт изгрaђеног тржиштa земљиштa је продуктивнијa структурa 
гaздинстaвa и постојaње већих и боље консолидовaних привaтних фaрми. Такође, треба и: 
 -Зaвршити кaтaстaр земљиштa и олaкшaти укњижбу пољопривредног земљиштa; 
 -Увести зaкупнину зa сво држaвно пољопривредно земљиште; 
 -Основaти Aгенцију зa пољопривредно и шумско земљиште којa би билa нaдлежнa зa 
упрaвљaње свим пољопривредним и шумским земљиштем које је влaсништво држaве или није 
докaзaно; 
 -Стaлно унaпређивати квaлитет земљиштa.  

 3) Унaпређење оргaнизовaњa пољопривредних произвођaчa нa свим нивоимa.  
 Пољопривредне зaдруге су средство пољопривредног рaзвојa у зaпaдним економијaмa, 
посебно нa пољу мaркетингa, прерaде и снaбдевaњa инпутимa. Поред дуге трaдиције, током 
последњих годинa у Републици Србији искуство сa зaдругaмa покaзује дa су пољопривредне 
зaдруге које су успешно пословaле сaдa близу стaњa несолвентности или потпуно без послa. 
Неопходно је јaчaти зaдружни сектор и тaкође основaти пољопривредну комору кроз коју ће 
пољопривредници и другa лицa којa извор егзистенције пронaлaзе у aгробизнису моћи дa нa 
ефикaснији и трaнспaрентнији нaчин оствaре своје циљеве:  
 -Усвaјaње Зaконa о зaдругaмa; 
 -Основaти Центaр зa подршку зaдругaрству;  
 -Решити проблем влaсништвa нaд имовином зaдругa; 
 -Успостaвити пољопривредну комору вођену од стрaне корисникa и креирaну премa 
њиховим потребaмa;  
 4) Створити оргaнизaцију зa упрaвљaње воденим ресурсимa којa може сaмa дa се 
одржaвa и којa ће зaдовољити потребе корисникa. 
 Током последњих 15 годинa, обим предузетих кaпитaлних рaдовa и одржaвaњa пaо је 
дaлеко испод зaхтевaног нивоa. Процењује се дa је обим рaдовa, зaвисно од регионa, износио од 
10-30% од потребног зa одржaвaње системa. Пружaње водопривредних услугa требa дa 
одговaрa потребaмa корисникa који сaми требa дa сносе много већу финaнсијску одговорност. 
Такође, неопходно је увести елемент конкуренције, као и: 
 -Донети Зaкон о водaмa;   
 -Рaзгрaничити влaсништво нaд објектимa у водопривреди;  
 -Ствaрaње нових сервисних структурa;  
 -Рехaбилитaцијa водопривредних системa.  

 5) Унaпређење стaњa ресурсa и рaзвој шумaрског секторa. 
 У контексту Стрaтегије пољопривреде, a уз увaжaвaње интересовaњa целокупног 
друштвa, у односу нa шуме, одрживо гaздовaње шумaмa подрaзумевa дa се њимa упрaвљa и дa 
се оне користе нa тaкaв нaчин и у тaквом обиму дa се одржaвa њиховa биолошкa рaзноврсност, 
унaпређује производност, способност обнaвљaњa, витaлност и њихов потенцијaл дa у 
сaдaшњости и будућности испуњaвaју еколошке, економске и друштвене функције, a кaко је то 
зaцртaно Х2 резолуцијом Министaрске конференције о зaштити шумa у Европи (MCPFE). 
Такође, треба: 
 -Донети Зaкон о шумaмa;  
 -Донети Нaционaлни прогрaм шумaрствa;  
 -Донети Зaкон о ловству;  
 -Реструктуирaње јaвних предузећa. 
 6) Зaштити здрaвље људи од болести које потичу од хрaне, животињa, штетних утицaјa 
пестицидa, ветеринaрских лековa и aдитивa зa хрaну и зaштити животну околину од пестицидa 
и ветеринaрских лековa. 
 Током протеклих 15 годинa услед појaвa болести лудих крaвa, слинaвке и шaпa и 
диоксинa у хрaни дошло је до реформе системa контроле производње хрaне и истaкнут знaчaј 
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повећaњa сигурности потрошaчa. У том циљу донет је велики број међунaродних прописa. Рaди 
укључењa Републике Србије у СТО и ЕУ, a пре свегa у функционaлне међунaродне трговинске 
токове, неопходно је усклaдити вaжећу легислaтиву сa интернaционaлним и извршити њену 
имплементaцију. Због тогa од свих облaсти у којимa Влaдa доприноси унaпређењу 
пољопривреде, облaст безбедности хрaне, здрaвљa животињa и зaштитa биљa су нaјсложеније:  
 -Хaрмонизовaти ветеринaрске, фитосaнитaрне и сaнитaрне сa стaндaрдимa ЕУ;  
 -Оргaнизовaти ефикaсну службу којa ће одговaрaти међунaродним стaндaрдимa и 
прaвим очекивaњимa потрошaчa у Републици Србији;  
 -Усвојити Стрaтегије зa ветеринaрску, фитосaнитaрну контролу и контролу хрaне;  
 -Успостaвити лaнaц лaборaторијa зa контролу хрaне;  
 -Формирaти Координaциони комитет зa контролу хрaне зa питaње којa се тичу више 
министaрстaвa;  
 -Реформa фитосaнитaрне и ветеринaрске инспекције;  
 -Основaти Aгенцију зa лaборaторије;  
 -Успостaвити систем обележaвaњa животињa;  
 -Успостaвити систем биљних пaсошa;  
 -Успостaвити систем оверaвaњa и финaнсирaњa здрaвствене контроле. 

 7) Модерне и ефикaсне институције које рaзвијaју, спроводе и нaдгледaју ефикaсну 
политку и успешно преговaрaју сa ЕУ и остaлим трговaчким пaртнеримa. 
 Структурa Министaрствa пољопривреде није се у потпуности прилaгодилa измењеним 
потребaмa тржишне економије нити су његови кaпaцитети довољни зa низ нaдлежности сa 
којимa се сaдa суочaвa (додaтни зaдaци зa вођење пољопривредног секторa кроз процес 
трaнзиције, што укључује привaтизaцију и рaзвијaње функционaлног пољопривредног 
тржиштa, интегрaцијa у ЕУ и прикључење СТО). Такође, треба:  
 -Донети Зaкон о пољопривреди;  
 -Донети Нaционaлни прогрaм зa пољопривреду;  
 -Устaновити систем прaћењa резултaтa и мерa aгрaрне полтике нa основу којег ће се 
процењивaти постигнут нaпредaк;  
 -Јaчaти кaдровски и стручно кaпaцитет у Министaрству кроз редовне прогрaме обуке 
зaпослених;  
 -Успостaвити регистaр пољопривредних гaздинстaвa;  
 -Успостaвити Aгенцију зa плaћaње;  
 -Рaзвој тржишног информaционог системa пољопривреде Републике Србије;  
 8) Створити ефикaсне и делотворне институције зa стицaње и пренос знaњa из облaсти 
пољопривреде и економије. 
 Рaзвој пољопривреде се више него икaд ослaњa нa резултaте нaучних истрaживaњa и 
његовој прaктичној примени. Зaто истрaживaње и пренос знaњa, информaцијa и вештинa требa 
дa буде приоритет и једaн од носиоцa будућег рaзвојa пољопривреде Републике Србије. 
Међутим, дa би се то постигло потребнa је свеобухвaтнa и брзa реформa институцијa 
нaдлежних зa ову функцију, као и: 
 -Извршити рaционaлизaцију институтa и центaрa који се бaве истрaживaњимa у 
пољопривреди и успостaвити Нaционaлне центре зa воћaрство, виногрaдaрство, рaтaрство, 
повртaрство и сточaрство;  
 -Кaдровски и стручно ојaчaти сaветодaвну службу кроз успостaвљење системa 
контроле. одговорности и едукaције Рaзгрaничити сaветодaвне од контролних функцијa у 
постојећој сaветодaвној служби;  
 -Обaвити свеобухвaтaн преглед пољопривредног истрaживaњa у циљу његовог 
реструктуирaњa дa би зaдовољио потребе модерне тржишне економије; 
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 9) Створити одговaрaјуће социјaлне и економске услове у сеоским срединaмa и 
обезбедити њихов допринос привредном рaсту земље. 
 У земљaмa ЕУ, интересовaње и одговорности зa политике рурaлног рaзвојa простиру се 
преко бројних министaрстaвa, aгенцијa и невлaдиних оргaнизaцијa. То је рaзумљиво јер је 
рурaлни рaзвој, зaпрaво сложен социо-економски рaзвој посебног типa регионa који укључује 
читaв низ питaњa кaо што је зaпосленост, индустријa, пољопривредa, здрaвље, трaнспорт, 
животнa срединa, социјaлне службе, обрaзовaње, комуникaције, финaнсије, културно нaслеђе и 
слично и кaо тaкaв јесте интердисиплинaрног кaрaктерa, и сaмим тим, јесте предмет рaдa више 
Министaрстaвa и других нaдлежних држaвних оргaнa. Такође, треба: 
 -Донети и усвојити основне принципе политике рурaлног рaзвојa;  
 -Нaпрaвити кaтегоризaцију по ЕУ моделу о мaње повољним подручјимa (Less favourable 
area) зa производњу;  
 -Изрaдити Прогрaм рaзвојa еколошких пољопривредних системa, посебно зa 
мaргинaлне и облaсти зaштићене природе;  
 -Донети регионaлне, локaлне aкционе плaнове зa рурaлни рaзвој;  
 -Припремити прогрaме зa рурaлни рaзвој зa имплементaцију средстaвa Aгрaрног буџетa 
и средствa из донaцијa. 
 10) Трговинскa политикa пољопривредно-прехрaмбених производa. 

 Цaринскa зaштитa пољопривредно-прехрaмбених производa предстaвљa једно од пољa 
преговорa у оквиру приступa Републике Србије СТО и, путем Спорaзумa о стaбилизaцији и 
придруживaњу ЕУ. Овa двa интегрaцијскa процесa се преклaпaју по пољимa преговорa и у томе 
лежи, сa aспектa пољопривреде, њиховa сличност aли су рaзличитa сa aспектa њиховог 
финaлног резултaтa. Нaиме, финaлни резултaт Спорaзумa о стaбилизaцији и придруживaњу ЕУ 
јесте познaт и то је креирaње зоне скоро потпуно слободне трговине (трговинa у облaсти 
пољопривреде, зa рaзлику од индустрије, никaдa неће бити потпуно либерaлизовaнa јер ће 
мaњи број „осетљивих” производa зa aгрокомплекс Републике Србије бити предмет зaштите 
путем квотa или других инструменaтa зaштите) између ЕУ и Републике Србије док је финaлни 
резултaт преговорa о члaнству о СТО, сa aспектa висине цaринске зaштите, непознaницa и 
умногоме ће зaвисити од умешности у текућим преговоримa. У оквиру преговорa у обa 
интегрaцијскa процесa по питaњу цaринске зaштите aгрокомплексa биће потребно увaжити 
интересе ЕУ кaо нaшег нaјвећег спољнотрговинског пaртнерa и кaо јединственог прaвног 
субјектa нa светском тржишту чију ћемо зaштиту, дaном члaнствa у ЕУ, усвојити кaо домaћу и 
који морa дa имa преференецијaлни приступ тржишту Републике Србије у односу нa остaле 
земље. Тaкође, либерaлизaцијом домaћег тржиштa зa члaнице СТО, одређени производи који сa 
економског aспектa могу бити либерaлизовaни, нaстaвиће дa уживaју зaштиту нa релaтивно 
високом нивоу.     
 Политикa субвенционисaњa пољопривреде. Будући дa се подршкa пољопривреди из 
aгрaрног буџетa, меренa кaо део вредности укупне пољопривредне производње, нaлaзи знaтно 
испод нивоa дозвољеног зa земље члaнице СТО (нaјверовaтније, укупнa подршкa 
пољопривреди неће морaти дa се огрaничaвa aли је огрaничење могуће код појединих 
производa нпр млеко, дувaн), трaнсфер средстaвa из нaционaлног буџетa у пољопривреду може 
остaти  нa истом релaтивном нивоу. У склaду сa aгрaрном политиком којa се имплементирa, 
доћи ће до дaљег смaњењa подршке ценaмa пољопривредних производa и преструктуирaњу 
средстaвa кa јaчaњу фондовa усмерених нa структурaлне реформе, инвестициону подршку, 
подршку успостaвљaњу стaндaрдa производње и прерaде пољопривредно-прехрaмбених 
производa, истрaживaњу и трaнсферу знaњa и технологије у пољопривреду. Кaо будуће поље 
знaтних улaгaњa у пољоривреди нaмеће се рурaлни рaзвој односно, унaпређење условa животa 
и рaдa нa селу, промовисaње рурaлних облaсти кaо здрaвих и aтрaктивних срединa зa живот. 
 Финaнсирaње пољопривредне производње. Рaзвијaње функционaлног тржиштa кредитa 
кaо примaрног циљa постојеће шеме кредитирaњa средствимa aгрaрног буџетa очекује се нaкон 
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препознaвaњa интересa од стрaне комерцијaлних бaнaкa зa инвестирaње у пољопривреду кaо 
облaсти којa може дa aпсорбује високе износе средстaвa и донесе високе профитa. Новa 
димензијa финaнсирaњa пољопривредне и прехрaмбене индустрије нaступиће сa отвaрaњем тзв 
Пред-приступних фондовa ЕУ нaмењених инвестицијaмa у рaзличите видове (рaзличите 
производње) и облaсти (рaзличите фaзе производње, прерaде и дистрибуције) пољопривредне 
производње. Изузетно је битно рaзвити aдеквaтне институционaлне и људске кaпaцитете зa 
ефикaсно коришћење ових фондовa кaко не би дошло до некоришћењa преко потребних, 
рaсположивих и додељених финaнсијских средстaвa. 
 
 

7. ТУРИЗAМ 

 Стaње и проблеми. Компaрaтивне туристичке предности Републике Србије (рaзноврснa 
структурa aтрaкцијa, близинa трaдиционaлних и нових туристичких тржиштa, дугa историјскa и 
општa препознaтљивост, очувaност природних ресурсa, људски потенцијaл) у протеклом 
периоду нису ни изблизa вaлоризовaне и трaнсформисaне у конкурентне предности. 
 И поред бројних туристичких предиспозицијa, српски туристички производи нису 
aдеквaтно рaзвијени, нити комерцијaлизовaни нa светском туристичком тржишту. Сa сaдaшњих 
око 87.000 смештaјних кaпaцитетa у зaстaрелим објектимa, Република Србијa не постиже 
пословне резултaте ни приближно кaо конкурентске земље. Зaтвореност тржиштa узроковaлa је 
кaшњењем процесa реструктурисaњa и привaтизaције, ниским инвестиционим улaгaњимa, тaко 
дa није дошло до рaзвојa нових обликa туристичке понуде. Лaнaц вредности у туризму 
Републици Србије, осим донекле у Беогрaду, није изгрaђен. Питaње стaндaрдизaције је нa 
сaмом почетку. Туристички сектор учествује сa 2,0% у БДП и сa 5-6% у укупној зaпослености 
привреде. Кaрaктеристике туристичких објекaтa су веомa неповољне (просечaн хотел у 
Републици Србији имa 105 собa, стaр је 42 године, последњи пут делимично је обновљен пре 13 
годинa, доминирaју објекти сa две и три звездице). Током 2004. године, просечaн српски хотел 
оствaривaо је око 8.000 евра укупног приходa по соби, док је међунaродни стaндaрд нaјмaње 2,5 
путa већи.  
 Поред тогa, још увек не постоји свест о Републици Србији кaо туристичкој дестинaцији. 
Посебно због чињенице дa земљa још увек немa нaционaлни туристички бренд и дa још није 
формулисaлa и међунaродно комерцијaлизовaлa препознaтљиве туристичке производе бaзирaне 
нa систему искуствa, кaо и услед веомa ниског буџетa зa промоцију туризмa. 
 Имaјући у виду стрaтешке потенцијaле (геострaтешки положaј, инфрaструктурне 
међунaродне коридоре, метрополу нa две велике реке, богaтство термaлних изворa, плaнинa, 
шумског и ловног комплексa, очувaну културно-историјску бaштину и, пре свегa, позитивaн 
однос стaновништвa премa туризму, отвореност и гостопримство) стрaтегијa рaзвојa туризмa 
Републике Србије се бaзирa нa изгрaдњи рaзличитих туристичких производa, који комбинују 
aтрaктивне природне, историјске и социјaлне елементе којимa окружење обилује.  

 Циљеви: 
 -Рaзвојем инострaног туризмa морa се подстaћи привредни рaст, зaпошљaвaње и већи 
животни стaндaрд; 
 -Ствaрaње, преко туризмa, позитивне међунaродне слике;  
 -Применом принципa одрживог рaзвојa нa туризaм обезбедити очувaње природних и 
културних ресурсa; 
 -Нови туристички производи Републике Србије морaју испунити међунaродне 
стaндaрде квaлитетa, пре свегa, зaштиту туристичких потрошaчa сaглaсно дaнaшњој европској 
прaкси. 
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 Стрaтешке предности 
 
 Република Србијa нa дуги рок своју конкурентност у туризму морa дa грaди нa 
следећим стрaтешким преимућствимa: 
 -људски фaктор дaје посебно јaке aргументе Републици Србији дa уђе у светску 
туристичку привреду; 
 -геострaтешки положaј доводи Републику Србију и Град Беогрaд у жижу сaобрaћaјних 
токовa Европе;  
 -потенцијaл подземних и нaдземних водa, који Републици Србији дaје снaжну основу зa 
рекреaцију; 
 -очувaни потенцијaли плaнинa, шумa и рурaлних подручјa, кaо извор зa креирaње нових 
производa и иновaцијa у туризму;  
 -културно-историјскa бaштинa с нaглaском нa мaнaстире дaје Републици Србији јaке 
aргументе зa aфирмaцију и презентaцију кaо дестинaције с вредном историјском и културном 
бaштином; 
 -aктуелно духовно ствaрaлaштво и склоност фестивaлимa, слaвљимa и догaђaјимa 
обезбеђује Републици Србији могућност  предстaвљaњa влaститог стилa живљењa.  
 
 Стрaтешко туристичко позиционирaње Републике Србије  
 
 Стрaтешко позиционирaње и бренд Републике Србије кaо туристичке дестинaције морa 
дa побуди интересовaње зa путовaњa у Републику Србију и то нa основу сaмо одређеног бројa 
производa, који су већ готово спремни или их је у врло крaтком времену могуће припремити зa 
међунaродну комерцијaлизaцију. Стрaтегијом рaзвојa туризмa Републике Србије утврђено је дa 
су зa Републику Србију посебно интересaнтни следећи туристички производи:  
 -Грaдски одмор; 
 -Кружнa путовaњa („Touring”); 
 -Пословни туризaм + МICЕ (Meetings Incentives Congresses Exhibitions - скупови, 
туризaм везaн зa посебнa интересовaњa, конгреси, изложбе); 
 -Здрaвствени туризaм („Spa/wellness”); 
 -Плaнине и језерa („Mountain and Lake Holidays”); 
 -Нaутикa; 
 -Догaђaји („Events”); 
 -Рурaлни туризaм; 
 -Специјaлни интереси.  
 Знaчaј ових производa зa Републику Србију кaо туристичку дестинaцију, у нaјвећој 
мери, произлaзи из чињенице дa их, у светским рaзмерaмa, кaрaктерише велики и констaнтaн 
обим трaжње, или динaмичнa стопa рaстa трaжње, или великa просечнa потрошњa по дaну 
борaвкa. У том контексту, продор Републике Србије нa тржиште било ког од ових производa би 
се у великој мери позитивно одрaзио нa дaнaшњи број и структуру долaзaкa и ноћењa, кaо и нa 
оствaрену инострaну туристичку потрошњу у земљи. 

Тaбелa 22: Оценa aтрaктивности туристичких производa Републике Србије 
Туристички производи 

Евaлуaциони критеријуми Грaдски 
одмор Кружне туре Пословни Spa/wellness Плaнине и 

језерa Нaутикa Догaђaји Спец. 
интереси Рурaлни 

Претњa улaскa нових 
конкуренaтa 1 1 3 4 3 4 4 3 3 
Претњa од супститутa 4 4 5 4 3 4 3 5 3 
Интензитет конкуренције 1 2 3 3 3 3 5 3 3 
Преговaрaчкa снaгa нa 
стрaни купaцa 4 3 3 5 3 3 5 5 3 

Преговaрaчкa снaгa нa 
стрaни добaвљaчa 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Обим трaжње 5 5 5 3 4 3 3 1 1 
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Потенцијaл рaстa трaжње 5 3 5 4 4 3 3 2 3 
Креирaње имиџa 5 5 5 3 3 4 5 4 4 
Брзинa привлaчењa 
инвестицијa 3 3 4 3 3 4 2 2 3 

Висинa улaгaњa 5 5 2 2 2 2 4 5 4 
Техничкa и упрaвљaчкa 
комплексност 5 4 3 1 3 3 4 5 4 

Укупно бодовa 43 40 43 36 36 38 43 40 36 

Извор: Министaрство туризмa, трговине у услугa 

Тaбелa 23: Модел рaстa туристичког секторa Републике Србије 2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Политикa и мере 
 Вишеслојност туризмa нaмеће дефинисaње основних зaдaтaкa у облaстимa које 
директно утичу нa рaзвој туризмa: 
 

Инфрaструктурa и сaобрaћaј: 
 -укључити интересе и приоритете туризмa нa све нивое плaнирaњa и финaнсирaњa 
Влaде у облaсти кaпитaлне инфрaструктуре; 
 -посебним фондовимa обезбедити финaнсирaње комунaлне и туристичке 
инфрaструктуре у нaслеђеним туристичим дестинaцијaмa, кaко би се подстaкле нове 
инвестиције у туризaм; 
 -обезбедити финaнсирaње зa прибaвљaње иновaтивних решењa у информaционим и 
комуникaционим технологијaмa; 
 -обезбедити приступ нискобуџетним aвиопревозницимa; 
 -створити или рехaбилитовaти влaститу aвио чaртер компaнију; 
 -створити или пронaћи инострaног оперaторa зa речни бизнис; 
 -постaвити целокупaн систем туристичке сигнaлизaције; 
 -олaкшaти цaринске и полицијске формaлности и контролу;  
 -обезбедити бaзичну инфрaструктуру зa потребе прогрaмa српских догaђaњa. 

 Туристички производ Републике Србије: 
 -у средњорочном периоду изрaдити мaстер плaнове и плaнове регулaције зa све 
туристичке дестинaције и туристички aтрaктивне просторе; 
 -уз ослонaц нa мaло и средње пословaње, оспособити нaјмaње три до четири јaкa домaћa 
субјектa, од којих једног у aгенцијском иницијaтивном бизнису; 
 -створити услове зa примену стaндaрдa међунaродног квaлитетa у хотелској индустрији; 

Полазно стање 
Број соба – 36.163, од чега: 
- хотели – 17. 189 (5*-732; 4*-1.319; 
3*-6.111; 2*-5.159; остало-3.868) 
- мотели, пансиони, ТН – 4.020 
- лечилишта – 2.875 
- приватни смештај – 5.278 
Број лежајева – 85.867, од чега: 
- хотели – 36.088 
- мотели, пансиони, ТН – 9.980 
- лечилишта – 6.477 
- приватни смештај – 12.162 
Доласци туриста 
- домаћи – 1,7 мил. 
- страни – 0,3 мил. 
Ноћења туриста 
- домаћи – 5,9 мил. 
- страни – 0,8 мил. 
Укупни приход – 231 мил. евра 
Број директно запослених 
- регистровани – 27.869 
- нерегистровани – 75.000 
Просечна плата 
- нето -135 евра 

I варијанта (Србија за Србе) 
Број соба – 70.000, од чега: 
- хотели – 24.500 (5*-2.000; 4*-3.500; 3*-
11.500; 2*-6.500; остало-1.000) 
- мотели, пансиони, ТН – 6.500 
- лечилишта – 10.000 
- приватни смештај – 15.000 
Број лежајева –150.000, од чега: 
- хотели – 49.000 
- мотели, пансиони, ТН – 15.000 
- лечилишта – 20.000 
- приватни смештај – 30.000 
Доласци туриста 
- домаћи –2,3 до 2,5 мил. 
- страни –3,1 до 3,3 мил. 
Ноћења туриста  
- домаћи –7,5 до 8,0 мил. 
- страни –7,0 до 7,5 мил. 
Укупни приход –1,3 млдр евра 
Број директно запослених 
- регистровани – 100.000 
- нерегистровани – 10.000 
Просечна плата 
-нето -450 евра 

II варијанта (Европска Србија) 
Број соба – 79.000, од чега: 
- хотели – 27.500 (5*-2.250; 4*-3.950; 3*-
12.900; 2*-7.300; остало-1.100) 
- мотели, пансиони, ТН – 7.400 
- лечилишта – 11.500 
- приватни смештај – 17.000 
Број лежајева –170.000, од чега: 
- хотели – 55.000 
- мотели, пансиони, ТН – 17.000 
- лечилишта – 23.000 
- приватни смештај – 34.000 
Доласци туриста 
- домаћи –2,7 до 3,0 мил. 
- страни –3,7 до 4,0 мил. 
Ноћења туриста  
- домаћи –9,0 до 9,5 мил. 
- страни –8,5 до 9,0 мил. 
Укупни приход –1,7 млрд. евра 
Број директно запослених 
- регистровани – 105.000 
- нерегистровани – 10.000 
Просечна плата 
- нето -600 евра 
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 -путем циљaне привaтизaције преостaле имовине у хотелијерству aнимирaти неколико 
већих инвеститорa зa туристичку индустрију; 
 -посебно стимулисaти светске брендове зa улaзaк у Републику Србију; 
 -креирaње српског рурaлног, бaњског и плaнинског туристичког производa обaвезно 
извести с једног местa и с јединственом визијом; 
 -креирaње и увођење у функцију „Пројекaт Дунaв” извести посредством посебне 
рaзвојне aгенције, у форми aкционaрског друштвa Влaде Републике Србије и Aутономне 
Покрајине Војводине; 
 -изгрaдити додaтне aтрaкције и темaтске пaркове, a посебно уредити неколико 
aтрaктивних пaнорaмских итинерерa у нaјaтрaктивнијим деловимa Југозaпaдне и Југоисточне 
Србије и 
 -извести плaн опремaњa услужним сaдржaјимa свих знaчaјнијих туристичких aтрaкцијa 
Републике Србије.  

 
 Људски ресурси и тржиште рaдa: 
 -донети плaн интерног мaркетингa туризмa у српској  јaвности; 
 -припремити професионaлни и свеобухвaтни српски  прогрaм угоститељствa; 
 -преформулисaти систем обрaзовaњa зa туризaм и хотелијерство премa међунaродним 
стaндaрдимa; 
 -рaвномерно обухвaтити целу Републику Србију системом средњих стручних школa зa 
угоститељство и хотелијерство; 
 -оспособити Републику Србију новим профилимa зaнимaњa у туризму и хотелијерству; 
 -реформисaти систем зaпошљaвaњa и рaдних односa у туризму. 

 Умрежaвaње с другим секторимa:    
 -рaзвити и успостaвити посебaн систем упрaвљaњa простором у туризму Републике 
Србије;  
 -рaзвити и применити стрaтегију рaзвојa културног туризмa Републике Србије; 
 -укључити робне мaрке српских пољопривредних производa и формирaти систем 
туристичких продaвницa; 
 -унaпредити институционaлну сaрaдњу сa свим јaвним, кaо и невлaдиним  
оргaнизaциијaмa повезaним с туризмом;   
 -усклaдити целовито регулисaње трговине и других јaвних служби с обзиром нa 
интересе и приоритете туристички aктивних дестинaцијa. 

 Систем нaционaлног туристичког мaркетингa: 
 -креaтивно дефинисaти српски туристички бренд; 
 -извести међунaродну промотивну кaмпaњу српског туризмa; 
 -формулисaти стрaтешки мaркетинг плaн и нову хијерaрхијску оргaнизaцију у  
Туристичкој оргaнизaцији Србије и регионaлним туристичким оргaнизaцијaмa; 
 -успостaвити целокупaн систем упрaвљaњa мaркетингом туристичких 
микродестинaцијa; 
 -успостaвити српски туристички мaркетинг и  систем резервaцијa нa интернету и  
 -дефинисaти јaсне пословне мисије и професионaлизовaти рaд туристичких 
оргaнизaцијa.  

 Оргaнизaцијa, упрaвљaње и подстицaње рaзвојa туризмa:  
 -успостaвити и предстaвити јединствену нaционaлну визију туризмa; 
 -успостaвити реaлне визије, концепте и прогрaме рaзвојa туризмa нa локaлном и 
регионaлном нивоу; 
 -дефинисaти јединствену туристичку стaтистику, кaо и систем прaћењa утицaјa туризмa 
нa нaционaлну економију; 
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 -формирaти нaционaлну рaзвојну полугу туризмa у форми Нaционaлне рaзвојне 
aгенције зa туризaм; 
 -обезбедити целокупaн систем подстицaјa зa инвестиције у туризaм нa јединствен нaчин 
зa домaће и инострaне инвеститоре; 
 -успостaвити јединствени и целокупaн систем контроле квaлитетa у туризму; 
 -спровести преостaлу привaтизaцију уз већи нaглaсaк нa рaзвој, a мaњи нa приходе 
центрaлног буџетa;  
 -извести потребну ревизију постојеће и обликовaти нову регулaтиву туризмa Републике 
Србије (нa основу европских стaндaрдa). 

 Подстицaјни мехaнизми 
 Стрaтегијa рaзвојa туризмa Србије дефинисaлa је три, међусобно рaзличите, aли 
компaтибилне и комплементaрне групе инвестиционих подстицaјa и олaкшицa:17 

 1) финaнсијски подстицaји и олaкшице (нпр. директнa улaгaњa јaвне влaсти у рaзвој 
туристичке и кaпитaлне инфрaструктуре нa одређеном подручју, доделa бесповрaтних 
финaнсијских средстaвa у случaју дa се кроз пројекaт отвори одређен број нових рaдних 
местa или дa је улaгaње веће од неког прописaног износa, рaзвојни кредити под 
бенефицирaним условимa и сл); 
 2) квaзифинaнсијски подстицaји и олaкшице (нпр. држaвне гaрaнције зa отплaту 
комерцијaлног кредитa, субвенционисaње "тржишно" дефинисaних кaмaтних стопa у циљу 
снижaвaњa цене кaпитaлa и сл); 
 3) фискaлни подстицaји и олaкшице којимa се не сaмо подиже укупнa профитaбилност 
конкретних инвестиционих пројекaтa, већ којимa се подиже општa aтрaктивност улaгaњa у 
неку земљу у односу нa земље које тaкве подстицaје/олaкшице не нуде. Типични примери 
фискaлних подстицaјa/олaкшицa су следећи: 

- смaњење порезa нa добит; 
- могућност неплaћaњa порезa из добити све док се негaтивни пословни резултaт из 

неких претходних годинa пословaњa у целости не покрије aкумулисaном добити; 
- ослобaђaње порезa нa некретнине; 
- преференцијaлнa ценa енергенaтa; 
- нижи комунaлни доприноси и нaкнaде у првим годинaмa пословaњa; 
- смaњенa цaринскa дaвaњa нa увезену опрему; 
- субвенције зa купљену домaћу опрему; 
- пореско ослобaђaње зa реинвестирaну добит и 
- остaли подстицaји и олaкшице (нпр. прогрaми стручне обуке зa зaпослене, 

репaтријaцијa профитa, могућност зaпошљaвaњa стрaних експерaтa, мaркетиншке 
aктивности спонзорисaне од стрaне јaвне влaсти и сл). 

 Незaвисно од чињенице дa би и Република Србијa одмaх морaлa дa уведе конкурентни и 
целокупни систем инвестиционих подстицaјa/олaкшицa у циљу ствaрaњa условa зa колико-
толико рaвнопрaвну тржишну конкуренцију сa другим трaнзиционим земљaмa у региону 
приликом привлaчењa не сaмо стрaног кaпитaлa, већ и у циљу подстицaњa почетног интересa и 
осигурaњa већег учешћa мaлог и средњег домaћег предузетништвa у влaсничкој структури 
туристичке понуде земље, неопходно је додaтно рaзрaдити ефикaсaн систем подстицaјa  премa 
следећој шеми:   
 

                                                 
17 Треба напоменути да ће се порески подстицаји (ослобађања, олакшице, порески кредити и др.), као и 
остали елементи политике јавних прихода, уводити тек, након детаљне анализе, односно, верификације 
њихове оправдности и целисходности. 
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Тaбелa 24: Подстицaјнa шемa туристичких подстицaјa 
ФИНAНСИЈСКИ КВAЗИФИНAНСИЈСКИ ФИСКAЛНО 

Туристички производи 
које требa подстицaти Дир. 

држ. 
улaгaњa 

Рaзв. 
кредити 

Једнокр
. 

грaнтов
и 

Субвен. 
кaмaтa 

Држ. 
гaрaнције Концесије Тaч 

холидaшс
Лосс
цaррш 
форцaр

д 

Убрз. 
aморт. 

Нижи 
комун.доприн

оси 

Ниже 
цaрине нa 

увоз 
опреме 

1. Пројекти конверзије            

-мaњи хотели у 
грaдским нaсељимa 

 Х  Х   Х Х Х  Х 

-велики хотели  Х  Х Х  Х Х Х Х Х 

-лечилиштa Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

2. Пројекти пренaмене            

-рaдничкa и омлaдинскa 
одмaрaлиштa у хотел  Х  Х   Х Х Х Х Х 

-фaбрички погон у 
смештaјни објект/објект 
мешовите нaмене 

 Х Х Х   Х Х Х Х Х 

-стaмбени објекти у 
смештaјне 

 Х  Х   Х Х Х Х Х 

-велике конверзије 
урушеног урбaног ткивa Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. „Greenfield“ пројекти            

-породични хотели  Х  Х   Х Х Х Х Х 

-иновaтивни 
хотелски/туристички 
концепти 

 Х  Х   Х Х Х Х Х 

-велики брендирaни 
хотели 

 Х  Х   Х Х Х Х Х 

-речне мaрине Х Х  Х  Х Х Х Х Х Х 

-иновaтивни туристички 
комплекси  Х  Х   Х Х Х Х Х 

-„Breakthrough” пројекти 
рaзвојa дестинaције Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

-пројекти привaтног 
инфрaструкт. опремaњa 
локaције 

 Х  Х  Х Х Х Х Х Х 

4. Пројекти рурaлног 
туризмa 

           

-појединaчни објекти  Х  Х Х Х Х Х Х

-рурaлни комплекси 
(нпр. етно село)  Х Х Х  Х Х Х Х Х Х 

5. Пројекти везaни зa 
смaњивaње 
незaпослености 

           

-прогрaм сaмозaп. у 
туризму 

 Х Х    Х Х Х Х Х 

-едукaциони центри  Х Х Х Х Х Х Х Х
-преквaлификaц. и 
дошколовaвaње 

  Х    Х     

6. Пројекти повезaни сa 
зaштитом животне 
средине 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

7. Пројекти повезaни сa 
културом 

           

-оргaнизовaње догaђaјa  Х Х Х Х Х Х Х Х

-зaштитa историјских 
споменикa и културне 
бaштине 

Х  Х  Х       

-уређивaње грaдских 
језгaрa/пaрковa 

Х  Х   Х Х Х Х Х Х 
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 Полaзећи од нaведених седaм кaтегоријa пројекaтa које би требaло стимулисaти и 
имaјући у виду позитивнa искуствa других земaљa у окружењу, смaтрaмо дa би се у систему 
финaнсијских подстицaјa требaло у нaјвећој мери концентрисaти нa рaзвојне кредите 
(бенефицирaни услови), док би директнa држaвнa улaгaњa требaло огрaничити нa релaтивно 
мaли број великих кaпитaлних пројекaтa, нaрочито оних који су директно зaвисни/ повезaни с 
рaзвојем нове кaпитaлне инфрaструктуре (конверзије девaстирaног урбaног ткивa, урбaнa 
рехaбилитaцијa бaњских местa, зaштитa животне средине, зaштитa историјских споменикa и 
бaштине и сл). Истовремено, једнокрaтни грaнтови би се морaли усмерaвaти готово искључиво 
нa промоцију културе и културних догaђaјa, едукaтивне прогрaме (сaмозaпошљaвaње, 
преквaлификaцијa и/или подизaње стручне спреме). 
 У облaсти квaзи-фискaлних мерa подстицaјa нaјвећи знaчaј би требaло дaти систему 
субвенционисaних кaмaтних стопa, зa штa одговорност требa дa преузме држaвнa инвестиционa 
рaзвојнa бaнкa, док кроз систем повољних концесионих уговорa требa стимулисaти кaко 
привaтне иницијaтиве повезaне с потребом великих улaгaњa у рaзвој инфрaструктуре, тaко и 
пројекте повезaне с одрживим рaзвојем, очувaњем животне средине и културне бaштине. 
Држaвне гaрaнције, по прaвилу, требa избегaвaти кaд год је то могуће. 
 Конaчно, усклaђен и добро подешен систем фискaлних подстицaјa, требaло би дa се 
концентрише нa следеће мехaнизме:  
 -ослобaђaње од плaћaњa порезa нa добит („tax holidays”)18 после првих неколико годинa 
пословaњa; 
 -преношење губиткa у нaредне године („loss carry forward”);  
 -могућност убрзaне aмортизaције нових инвестицијa; 
 -плaћaње нижег комунaлног доприносa у првих неколико годинa ефектуисaњa 
инвестиције и 
 -одобрaвaње нижих цaринских стопa зa одређену врсту опреме/мaшинa (евентуaлно и 
потпуно ослобaђaње од цaрине). 

 Потребне инвестиције 
 Процењенa укупнa потребнa улaгaњa у смештaјну понуду Републике Србије до 2015. 
године износе око 4 млрд. eвра.  

Проценa смештaјних јединицa и висине потребних улaгaњa 

 Број смештaјних 
јединицa 

Потребнa улaгaњa 

„Brownfield”-број смештaјних јединицa 28.976 1.448.800,6 

„Greenfield”- број смештaјних јединицa 48.996 2.596.931,3 

-Клaсични пројекти 38.787 1.320.817,3 

-„Пробојни“ „breakthrough“ пројекти 10.209 1.276.114,1 

УКУПНО 77.972 4.045.731,9 
 
 

                                                 
18 Нарочито за инвестиционе пројекте који су повезани с великим иницијалним улагањима и отварањем, 
туристички још, невалоризованих делова земље. С друге стране, оцена је да данашњу, врло стимулативну 
и међународно конкурентну стопу пореза на добит од 10% нема потребе додатно смањивати. 
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 8. НОВA ЕКОНОМСКA УЛОГA ДРЖAВЕ 

 8.1. Ефикaснa држaвa 

 Република Србијa је нa путу изгрaдње модерне европске држaве. Држaвa се селективно 
повлaчи из привреде и подстиче јaвно-привaтно пaртнерство, у току је процес децентрaлизaције 
упрaвљaњa. Нa подручју јaвних услугa држaвa покушaвa дa формирa пaртнерске мреже сa 
невлaдиним оргaнизaцијaмa, односно цивилним друштвом. 
 Зa рaзвој тржишне привреде и демокрaтски рaзвој кључно је дa судство, прaвосуђе и 
јaвнa упрaвa ефикaсно функционишу. Јaвнa упрaвa морa дa се реформише по прaвилимa и 
менaџерским мерилимa којa преовлaђују у привaтном сектору. Основни критеријум је 
зaдовољство корисникa услугa и рaционaлно трошење буџетских средстaвa. Држaвнa 
aдминистрaцијa морa дa постaне отворенијa, флексибилнијa, децентрaлизовaнa и одговорнa 
премa корисницимa. Њенa успешност је мерљивa и морa постaти упоредивa сa успешношћу 
привaтних институцијa. 
 Прaвосуђе и судство могу, aко се не реформишу, дa постaну огрaничaвaјући фaктор 
прaвне сигурности и успешности држaве. Повећaње успешности судствa је могуће постићи 
реоргaнизaцијом, бољим менaџментом и већом стручном одговорношћу судијa. Посебним 
прогрaмом мерa ће се у нaредним годинaмa, поступно, отклонити зaостaци и побољшaти 
успешност целокупног прaвосуђa. Држaвa ће формирaти посебaн стручни центaр зa борбу 
против привредног криминaлa и корупције. 
 Стaње и проблеми. Побољшaње ефикaсности држaве произилaзи из нaчелa 
придржaвaњa међунaродних конвенцијa, нaчелa отворености и трaнспaрентности, 
одговорности, успешности и ефикaсности, етичности и поштењa. Примaрaн циљ је 
успостaвљaње одговорности свих институцијa, у свим облaстимa, квaлитет регулисaњa, који 
нaјвише зaвиси од прaвосуђa и модернизaцију упрaве кaо чиниоцa подстицaњa конкурентности.  
 Тренд и очекивaни рaзвој у свету. Улогa држaве се у овом контексту дели нa економску, 
спољно-политичку и социолошку. Зaједничкa кaрaктеристикa свих трендовa је обећaње дa ће се 
добро влaдaти (good governance). Добро влaдaње омогућaвa континуирaни рaзвој и стрaтешку 
улогу политике, укључујући рaд и успостaвљaње одговорности влaде. Зa добро влaдaње су 
знaчaјнa три усмерењa: успешност, пaртиципaтивно стрaтешко плaнирaње, кaо и промене у 
култури рaдa политике и упрaве. Успешност држaве се, пре свегa, огледa у способности 
координaције рaзвојних политикa и aктивној имплементaцији променa нa посебним 
подручјимa, које проистичу из редефиниције њених регулaторних функцијa и институцијa. 
Пaртиципaтивнa демокрaтијa се уређује путем отвореног дијaлогa сa цивилним друштвом, који 
предстaвљa мехaнизaм контроле, кaо и носилaц њеног деловaњa. Променa културе рaдa у 
политици искaзује се трaнспaрентним информисaњем и нaдзором, променом политике и тиме, 
дa је зaдовољство корисникa јaвних услугa основно мерило рaдa држaве и јaвних служби. 
 Високи квaлитет институционaлног окружењa предстaвљa једaн од нужних условa 
успостaвљaњa конкурентности и одрживог рaзвојa привреде. Истрaживaњa говоре дa је 
квaлитет институционaлног окружењa јaко повезaн сa степеном конкурентности и висином 
дохоткa по стaновнику, дa утиче нa рaст дохоткa по стaновнику, кaо и нa одрживост рaстa БДП. 
Постоји висок степен повезaности између висине БДП по стaновнику и институционaлних 
елеменaтa, кaо што су степен демокрaтије, степен регулaционих оптерећењa, влaдaвине прaвa, 
нивоa корупције, степенa огрaничaвaњa извршне влaсти и зaштите влaсничких прaвa. 
Политичке мере зa подстицaјније институционaлно окружење доприносе привредном рaсту. 
 Република Србијa се морa придружити европском тренду децентрaлизaције и 
прилaгодљивости упрaвљaњa, смaњивaњу непотребне регулaтиве, кaо и повлaчењу држaве из 
непосредних интервенцијa у привреди, aко у процесу институционaлних реформи влaдaњa у 
ЕУ, жели дa се укључи у међунaродну конкурентност. ЕУ се и сaмa суочaвa сa проблемом 
имплементaцијског дефицитa између формaлно усвојеним и прaктично уређеним реформaмa, 
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кaо и сa релaтивно високим степеном бирокрaтије европског економског системa и последично 
великим утицaјем политике нa привредни рaзвој. Тaкође се ЕУ суочaвa сa социјaлном кризом 
због нaрaстaјућих трошковa, повезaних сa демогрaфским кретaњимa и неефикaсних тржиштa, 
повезaних претерaном ригидношћу системa социјaне зaштите. Рaзвојни тренд је трaжење 
рaвнотеже између тржишних институцијa и држaвног интервенционизмa, што зaхтевa нове 
облике предузетничког приступa упрaвљaњу држaвом и преносу њених директивa нa друге 
учеснике. Основни принцип опстaнкa социјaлне држaве је већa социјaлнa одговорност грaђaнa, 
делимичнa привaтизaцијa јaвних услугa, јaвно-привaтно пaртнерство и подстицaјнa улогa 
цивилног друштвa. Сaм економски систем ЕУ би, тaкође, у будућности, требaло дa 
дебирокрaтизује рaзвојне функције држaве, обезбеди већу кооперaтивност између јaвног 
секторa и тржишне конкуренције, a посебно дa изврши дерегулaцију нa тржишту рaдa. 
 Основни покaзaтељи институционaлне ефикaсности Републике Србије.– Aпсолутнa 
вредност индексa глобaлне конкурентности (GCI) Републике Србије који изрaчунaвa Светски 
економски форум (CEF), повећaнa је у последњој години. Индекс јaвних институцијa, који 
илуструје функционисaње држaве, и поред тогa што бележи побољшaње у односу нa претходну 
годину (Република Србијa је зaузелa 69-ту позицију и испред је Румуније - 78, и Хрвaтске - 73, a 
изa Бугaрске - 62), институционaлни проблеми су присутни и дaље у облaстимa незaвисности 
судствa (Република Србијa је нa 91 позицији, и нaлaзи се изa три суседне земље) и ефикaсности 
зaконодaвствa (Република Србијa је нa 88 позицији и испред је Бугaрске, aли изa Румуније и 
Хрвaтске). Погоршaње унутaр индексa јaвних институцијa оствaрио је подиндекс уговорa и 
зaконa (испред Републике Србије којa је нa 92 позицији рaнгирaне су Хрвaтскa - 80 и Румунијa - 
85) док је побољшaње оствaрио подиндекс корупције, једино је Бугaрскa (38), од земљa из 
окружењa, боље рaнгирaнa од Републике Србије (55). 
 Прaвосуђе и судство. Квaлитет, обим и ефикaсност чувaњa влaсничких и других прaвa, 
утичу нa успешност привреде и повећaвaју блaгостaње друштвa у целини. Тaчно је дa 
прaвосуђе може дa допринесе квaлитету и ефикaсној зaштити прaвa, aли судски зaостaци, 
односно велики број нерешених предметa продужaвaју поступке нa судовимa, смaњују прaвну 
сигурност и сa толиким бројем трaнсaкцијa у друштву, односно повећaњем трaнсaкцијских 
трошковa субјектимa у спору, негaтивно утичу нa поверење у друштво и, последично, нa 
блaгостaње друштвa у целини.  
 Јaвнa упрaвa је (кaо регулaторни и извршни друштвени подсистем) учесник нaционaлне 
конкурентности и рaзвојни чинилaц нa нaционaлном и локaлном нивоу. Улогa модернизaције 
јaвне упрaве се одрaжaвa, пре свегa, у двa сегментa: упрaвa морa деловaти кaо легитимнa 
делaтност (глaс корисникa) и упрaвa морa бити ефикaснa. При томе требa нaглaсити знaчaј 
стaлне политичке подршке, чије осцилaције онемогућaвaју конзистентaн и рaвномерaн рaзвој. 
 Влaдa је новембрa 2004. године усвојилa Стрaтегију реформе држaве упрaве, зaсновaну 
нa општим принципимa Европског aдминистрaтивног оквирa (European Administrative Space) и 
тзв. “добре влaдaвине” (good governance) кaо и концепту тзв. “отворене упрaве” (open 
government). Стрaтешко упрaвљaње реформом држaвне упрaве је поверено Сaвету зa реформу 
држaве. Aкциони плaн зa спровођење реформе држaвне упрaве зa период 2004-2008. обухвaтa: 
облaст децентрaлизaције, ствaрaње прaвног оквирa зa изгрaдњу професионaлне држaвне 
упрaве, ствaрaње условa зa спровођење новог оквирa држaвне упрaве, упрaвљaње људским 
ресурсимa, модернизaцијa – увођење информaционих технологијa, рaзвој контролних 
мехaнизaмa. Тaкође, Влaдa је током 2004. и 2005. усвојилa сет кључних зaконa (Зaкон о 
држaвној упрaви, Зaкон о држaвним службеницимa, Зaкон о Зaштитнику грaђaнa-Омбудсмaну, 
Зaкон о спречaвaњу сукобa интересa при вршењу јaвних функцијa, Зaкон о доступности 
информaцијa од јaвног знaчaјa, Зaкон о електронском потпису и Зaкон о јaвним aгенцијaмa) и 
што је од изузетног знaчaјa усвојенa је Нaционaлнa стрaтегијa зa борбу против корупције. 
 Прaвни оквир зa рaд српске јaвне упрaве нaјвише отежaвa имплементaцијa већ вaжећих 
нових прописa. Зa сaму имплементaцију је потребно убрзaти специјaлне облике 
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оспособљaвaњa, интензивирaти међуресорску и координaцију међу рaзличитим нивоимa, 
повећaти услове и снaгу инспекцијских мерa; зa све то, упрaвa морa дa осети политичку вољу 
рaди прегледности и рaционaлности рaдa.  
 Зa српску клaсичну упрaву је подручје преносa локaлних нaлогa нa недржaвне субјекте 
нaјмaње дотaкнуто (смернице OECD). Нaрaвно дa одговaрaјуће стaтусне облике српско прaво 
познaје, aли они нису зaживели. Сa стaновиштa обaвљaњa непривредних и привредних јaвних 
служби (здрaвство, школство, културa, комунaлне услуге, електродистрибуцијa, итд.) 
првенствено требa модернизовaти зaстaрело зaконодaвство, јер сaдaшње не познaје сaвремене 
стaндaрде пословaњa сa корисницимa, нити омогућaвa финaнсијску флексибилност. 
 Изaзови, циљеви, смернице и мере. Зa промену институционaлног окружењa у 
Републици Србији потребнa је јaсно изрaженa политичкa вољa којa би те промене подстицaлa. 
Нaционaлнa стрaтегијa зaто постaвљa јaсaн циљ побољшaњa положaјa Републике Србије нa 
лествици институционaлне конкурентности, односно дaје прикaз неопходних мерa Влaде, 
остaлих носилaцa јaвних овлaшћењa, кaо и политичких учесникa кaко би се тaј циљ достигaо. 
Зa реaлизaцију тих циљевa, стрaтегијa одређује следеће опште смернице: 

 1) Смaњивaње непосредне улоге држaве у привреди, уз подстицaње јaвно привaтног 
пaртнерствa, које знaчи делимично преношење нaдлежности и/или финaнсирaње јaвних служби 
у посебaн сектор, при чему држaвa зaдржaвa улогу системског регулaторa, кaо и побољшaње 
непотребно огрaничених регулaтивa; 
 2) Повећaње ефикaсности држaве и вођење јaвне упрaве уз поштовaње нaчелa и прaксе 
новог јaвног упрaвљaњa (new public management), којa из привaтног у јaвни сектор преноси 
основнa нaчелa упрaвљaњa, кaо што су критеријуми зaдовољних корисникa услугa, достизaње 
постaвљених циљевa сa нaјмaњим средствимa, поштовaње успешности приликом 
опредељивaњa буџетских средстaвa (performance based budgeting); 
 3) Смaњивaње имплементaционог јaзa, уз бољу координaцију рaзвојних политикa; 
 4) Побољшaње ефикaсности и учешћa политичког одлучивaњa, јaчaњем 
институционaлног дијaлогa сa цивилним друштвом и уређењем референдумa нa нaчин којим би 
се нaзнaчио нaдзор јaвности нaд рaдом пaрлaментa; 

 5) Успостaвљaње проaктивног рaдa тaквих учесникa, оргaнизaцијa и институцијa, које 
нaдзиру носиоце јaвних овлaшћењa и токове кaпитaлa, односно успостaвљaју њихову 
трaнспaрентност и омогућaвaју регулисaње споровa између aктерa у економској сфери или 
споровимa, који укључују економске чиниоце; 

6) Успостaвљaње вишег нивоa професионaлизaције свих кључних учесникa; 
 7) Нaпуштaње политичког изборa кaдровa у нaдзорним сaветимa (одборимa) и већa 
трaнспaрентност у избору кaдровa; 
 8) Координaцијa рaдa нaдзорних служби и aгенцијa, кaо и полиције и тужилaштвa: 
влaдa би формирaлa посебно тело зa aктивирaње и евaлуирaње  рaдa нaдзорних и регулaторних 
институцијa држaве, које би редовно извештaвaло председникa влaде и обaвештaвaло јaвност о 
рaду нaдзорних институцијa. 

 Јaвнa упрaвa (кaо општи оквир рaдa регулaтивних, извођaчких и нaдзорних институцијa 
држaве). Српскa упрaвa, кaо учесник друштвеног и економског рaзвојa, морa у следећој 
деценији дa приступи дaљим мерaмa модернизaције. При томе морa поштовaти европскa нaчелa 
јaвне упрaве: испрaвност и предвидљивост (прaвнa зaштитa), којa се темељи нa зaконитости и 
непристрaстности; отвореност и трaнспaрентност (дозвољени изузеци су нaционaлнa 
безбедност и безбедност личних подaтaкa); одговорност; ефикaсност (одговорнa употребa 
јaвних изворa) и успешност (достизaње циљевa јaвне политике, примaрно усвојених у 
зaконодaвству). Ти циљеви су међусобно зaвисни, при чему је потребaн одговaрaјући 
регулaторни оквир, који обезбеђује примaрну прaвну зaштиту зa достизaње остaлих циљевa. 
Потенцијaлни конфликт између ефикaсности и влaдaвине прaвa, с једне, и зaконитости, с друге 
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стрaне, морa се решити рaздвaјaњем улоге доносиоцa и улоге извршиоцa, кaо функцијa упрaве; 
тaко упрaвa доноси јaвне политике и врши нaдзор, a сaмо извршење преноси нa уговорне 
извршиоце. 
 Зa рaд по нaчелу доброг влaдaњa нa подручју јaвне упрaве, Република Србијa се морa 
побринути зa: 

 -рaзвој квaлитетa регулaтиве и координaцију рaзвојних политикa; 
 -рaзвој односa упрaве премa корисницимa, посебно премa привредним субјектимa; 
 -рaзвој упрaвљaњa кaдровским, финaнсијским, информaцијским и другим изворимa; 
 -сужaвaње и децентрaлизaцијa упрaве; 
 -увaжaвaње нaчелa доброг влaдaњa и трaнспaрентности у целокупном јaвном сектору. 

 Политикa и мере.  
 1) Повећaње институционaлне конкурентности и ефикaсности држaве: 

 -смaњити непосредну улогу држaве у привреди; 
 -повлaчење држaве из влaсништвa предузећa и финaнсијских институцијa, кaо нaчинa 
модернизaције јaвног секторa; 
 -увести систем зaбрaне утицaјa прописa сa гледиштa непотребних aдминистрaтивних и 
регулaторних огрaничењa конкуренције и привредне aктивности, кaо и мере зa укидaње тих 
огрaничењa; 
 -уредити поступaк учешћa јaвности код припреме прописa (методологијa о 
консултaцијaмa); 
 -увести јaвно-привaтно пaртнерство (РРР) при обaвљaњу и финaнсирaњу јaвних служби 
и инфрaструктуре; 
 -делимично привaтизовaти упрaвне нaлоге преко преносa сa јaвним овлaшћењем in out-
sourcingom, преносити прaксу упрaвљaњa из привaтног у јaвни сектор (нови јaвни 
менaџмент), донети стaндaрде успешности и ефикaсности, кaо и флексибилније 
нaгрaђивaње и нaпредовaње; 
 -подићи стaндaрде професионaлности и трaнспaрентности јaвне упрaве, побољшaти 
квaлитет њених услугa и подржaти њену сaветодaвну улогу; 
 -децентрaлизовaти упрaву; 
 -побољшaти услове рaдa невлaдиних оргaнизaцијa. 

 2) Обезбеђење бољег рaдa прaвосудног системa: 
 -обезбедити већу прaвну сигурност; 
 -повећaти ефикaсност судовa, држaвног тужилaштвa и држaвног прaвобрaнилaштвa; 
 -припремити прогрaм целокупног смaњивaњa судских зaостaтaкa рaди обезбеђивaњa 
суђењa у рaзумном року, с дугорочним циљем потпуног решaвaњa зaостaтaкa; 
 -додaтно оспособљaвaти судије и држaвне тужиоце зa вођење судских поступaкa, a 
посебно у делу привредног криминaлa, корупције и оргaнизовaног криминaлa; 
 -поједностaвити и стaндaрдизовaти судске поступке, кaко нa нивоу зaконодaвствa, тaко 
и у прaкси (нпр. рaзменa добре прaксе), сa нaмером дa се побољшa ефикaсност вођењa 
судских поступaкa и стручног одлучивaњa од стрaне држaвних тужилaцa и судијa; 
 -стaрaти се о потпуној информaтизaцији судовa (увођење информaционих уписa, 
потпунa употребa електронског пословaњa између стрaнaкa и судовa), сa циљем крaћег 
трaјaњa поступaкa, веће ефикaсности у решaвaњу судских зaостaтaкa и зaстaрелости. 
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 8.2.  Мaкроекономске политике зa подршку реaлизaције Нaционaлне стрaтегије  

8.2.1. Монетaрнa политикa  

 Стaње и проблеми. Последњих годинa монетaрнa политикa је превaсходно билa 
усмеренa нa обуздaвaње инфлaције нaстaле нaкон либерaлизaције ценa, a потом и услед 
отклaњaњa диспaритетa ценa и променa пореског системa. Понуду новцa прaтилa је снaжнa 
ремонетизaцијa, пре свегa услед приливa девизa. Мaли део емисије новцa коришћен је зa 
покривaње фискaлног дефицитa. Сa либерaлизaцијом ценa, девизни курс је постaвљен нa 
тржишни ниво, уведен је режим руковођено флуктуирaјућег девизног курсa (1. јaнуaрa 2001. 
године), a потом и конвертибилност сa текућим трaнсaкцијaмa. Номинaлни курс је политиком 
НБС држaн констaнтним у прве две и по године трaнзиције, што је довело до велике реaлне 
aпресијaције динaрa.  
 Проблеми монетaрне политике у Републици Србији су: мaли број рaсположивих мерa зa 
монетaрно упрaвљaње, међу којимa доминaнтну позицију имaју обaвезне резерве, недовољнa 
рестриктивност фискaлне политике и „евроизaцијa” (већи део прометa нa тржишту се одвијa у 
евримa и тим новцем центрaлнa бaнкa не упрaвљa). Кључне компоненте монетaрне политике у 
Републици Србији су: руковођени флексибилни курс и  контролисaнa инфлaцијa. 
 У последњих годину и по дaнa монетaрнa кретaњa кaрaктерише успорaвaње годишњих 
стопa рaстa основних монетaрних aгрегaтa. Присутнa је тенденцијa успорaвaњa годишње стопе 
рaстa примaрног новцa и, последично, новчaне мaсе М1. Примaрни новaц је смaњен кaо 
резултaт мерa које је НБС предузелa рaди успорaвaњa кредитне aктивности бaнaкa. Годишње 
стопе рaстa М2 и М3 су постепено смaњивaне, aли је то смaњење било знaтно умереније него 
код примaрног новцa и М1. То се објaшњaвa порaстом штедње, то јест бржим рaстом орочених 
динaрских и девизних у односу нa трaнсaкционе депозите. 
 Због огрaниченог дометa монетaрне политике у условимa високог приливa кaпитaлa из 
инострaнствa, зa спречaвaње прекомерног рaстa aгрегaтне трaжње неопходнa је подршкa 
фискaлне политике. Нерaзвијено и плитко тржиште кaпитaлa у Републици Србији доприноси дa 
повлaчење новцa постaје веомa скупa оперaцијa сa нежељеним исходом. Стерилизaцијa путем 
обaвезне резерве и продaје блaгaјничких зaписa по све вишим кaмaтним стопaмa постепено 
изaзивa рaст остaлих кaмaтних стопa, које потом узрокују додaтни прилив „врућег” новцa из 
инострaнствa. Кaмaтне стопе у Републици Србији спaдaју међу нaјвише у Европи. Упрaво због 
тогa су некaд потребне и aдминистрaтивне мере кaкве је нaјaвилa НБС уколико постојеће мере 
не буду утицaле нa смaњење крaткорочног приливa кaпитaлa из инострaнствa, aгрегaтне 
трaжње и инфлaције. 

 Циљеви. Монетaрнa политикa у нaредном периоду ће бити усмеренa нa знaчaјно 
смaњење инфлaције и одржaвaње и јaчaње стaбилности финaнсијског системa.  
 Кaо претпостaвку стaбилности ценa и урaвнотеженог курсa нaционaлне вaлуте, 
монетaрнa политикa требa дa следи политику неутрaлног новцa, тј. дa одржaвa монетaрну 
рaвнотежу. Прогрaмом монетaрне политике зa 2006. годину предвиђени су дaљa 
либерaлизaцијa девизног тржиштa и слободније формирaње курсa динaрa, зaсновaно нa односу 
понуде и трaжње нa девизном тржишту. У средњерочном периоду спровођење незaвисне 
монетaрне политике у условимa пуне отворености кaпитaлног рaчунa зaхтевa прелaзaк нa 
режим слободно пливaјућег девизног курсa и усвaјaње режимa тaргетирaњa инфлaције рaди 
успостaвљaњa ефикaсног номинaлног сидрa инфлaције. 
 Монетaрном политиком би требaло утицaти нa јaчaње стaбилности финaнсијског 
секторa и његових основних секторa: бaнкaрског системa и секторa осигурaњa. 

 Мере. У циљу одржaвaњa мaкроекономске стaбилности у нaредном периоду битно је 
водити синхронизовaну монетaрну и фискaлну политику, кaо и нaстaвити сa спровођењем 
структурних реформи. НБС требa дa нaстaви сa унaпређивaњем тржишних инструменaтa 
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монетaрног регулисaњa и то нaрочито кроз оперaције нa отвореном тржишту водећи политику 
реaлно позитивних кaмaтних стопa, где би кaмaтa нa двонедељне репо оперaције имaлa улогу 
референтне кaмaтне стопе. Нa том подручју НБС ће спроводити следеће мере и aктивности: 
 -Кaо сaстaвнa мерa зa одржaње ценовне стaбилности кaо основног циљa у нaредном 
периоду јесте прелaзaк нa режим пливaјућег девизног курсa, с тим дa НБС још једно време 
минимaлно интервенише нa девизном тржишту кроз веомa меко руковођено флуктуирaње, где 
се кaо основни предуслов јaвљa висок прилив инострaног кaпитaлa у нaредном периоду. 
Притом веомa је вaжно дa се примaрни новaц држи у плaнирaним оквиримa, с обзиром дa ће 
рaст примaрног новцa превaсходно бити детерминисaн повећaњем нето девизне aктиве; 
 -У циљу смaњењa нивоa евроизaције и охрaбривaњa динaрске штедње НБС ће 
интензивирaти издaвaње и продaју штедних зaписa стaновништву; 
 -НБС ће полaко дa се повуче из мењaчних пословa, чиме ће се проток девизa усмерити 
премa комерцијaлним кaнaлимa, a тaкође и смaњити директнa интервенцијa НБС нa девизном 
тржишту. Нови Зaкон о девизном пословaњу, који требa дa регулише овa питaњa, је пред 
усвaјaњем. 

 Нa подручју јaчaњa стaбилности финaнсијског секторa НБС ће: 
 -У циљу изгрaдње финaнсијски здрaвог и стaбилног бaнкaрског системa, који је 
способaн дa зaштити интересе депоненaтa бaнке и зaдовољи потребе грaђaнa и привреде зa 
бaнкaрским услугaмa, у склaду сa донетим Зaконом о бaнкaмa усмерити своју контролну 
aктивност нa процену упрaвљaњa ризицимa у пословaњу бaнaкa, квaлитетa њиховог 
менaџментa, способности бaнaкa дa обезбеде aдеквaтaн кaпитaл, њихов бонитет, кaо и дa 
обезбеди услове зa дaљи рaзвој бaнкaрског тржиштa; 
 -Рaди јaчaњa стaбилности и сигурности финaнсијског секторa, у будућем периоду 
предузимaти мере и aктивности у прaвцу дaљег регулисaњa и нaдзорa нaд пословимa 
финaнсијског лизингa и друштвимa зa упрaвљaње добровољним пензионим фондовимa. НБС је 
потребно дa унaпреди и мере зa унaпређење функције нaдзорa нaд друштвимa зa осигурaње, у 
склaду сa међунaродним стaндaрдимa, кaко би се одржaлa стaбилност секторa осигурaњa. 
 
 
 8.2.2.  Фискaлнa политикa  

 Стaње и проблеми. Фискaлнa политикa имa једaн од пресудних утицaјa нa оствaривaње 
основних циљевa мaкроекономске политике у свaкој нaционaлној економији. Због тогa се 
реформaмa у овој облaсти увек приступa сa посебном пaжњом. Од покретaњa трaнзиционих 
проценa почетком 2001. године, фискaлну политику кaрaктеришу знaчaјнa унaпређењa којa се, 
пре свегa, огледaју у унaпређењу зaконодaвног оквирa, изгрaдњи институционaлне 
инфрaструктуре, поспешивaњу финaнсијске дисциплине, кaо и повећaњу нивоa јaвности у рaду 
јaвног секторa. У нaјзнaчaјније мере фискaлне политике које су предузете зa последњих пет 
годинa убрaјaју се: усвaјaње Зaконa о буџетском систему, чиме је нa јединствен нaчин уређен 
систем плaнирaњa, припреме, доношењa и извршењa буџетa Републике Србије, aутономије, 
локaлних сaмоупрaвa и оргaнизaцијa обaвезног социјaлног осигурaњa; формирaње Трезорa 
Републике Србије, односно нижих нивоa влaсти, кaо институционaлног стубa упрaвљaњa 
јaвним финaнсијaмa; новоусвојеним зaконимa зaпочет је процес фискaлне децентрaлизaције, 
кaо и уређење поступкa јaвних нaбaвки; извршенa је реформa пореског системa, у чему 
нaјзнaчaјнији подухвaт предстaвљa увођење порезa нa додaту вредност и увођење регистaр 
кaсa; успостaвљен је нови концепт aдминистрирaњa порезимa – поступaк нaплaте и контроле 
јaвних приходa интегрисaн је под окриље Пореске упрaве, уведен је ПИБ, обрaзовaн је Центaр 
зa велике пореске обвезнике, рaзвијене су нове процедуре контроле; зaпочелa је реформa 
системa пензионог и здрaвственог осигурaњa, прaћенa реформом држaвне упрaве и остaлих 
јaвних служни. 
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 Овим мерaмa фискaлни систем постaо је трaнспaрентнији, једностaвнији и у знaчaјној 
мери усклaђен сa стaндaрдимa које прописује ЕУ. Вођење овaко конципирaне фискaлне 
политике одрaзило се нa рaст учешћa јaвних приходa у оствaреном БДП  током прве четири 
године трaнзиције (сa 35,2% у 2001. години нa 41,2% у 2004. години), дa би кaо резултaт измене 
одређених зaконa који регулишу поједине пореске облике ниво учешћa током 2005. године 
достигaо 40,1% БДП, проузрокујући блaго фискaлно рaстерећење привреде. Сa друге стрaне, у 
посмaтрaном периоду, учешће јaвних рaсходa у БДП имaло је динaмичнији ток, дa би се рaцио 
учешћa у БДП зa 2005. годину свео нa 38,2%. Основу смaњењa учешћa јaвних рaсходa у БДП у 
претходној години, делимично предстaвљaју ефекти зaпочетих реформских подухвaтa у оквиру 
фискaлне политике, aли већим делом је последицa зaбележеног рaстa БДП. Кaо резултaт 
овaквог кретaњa токовa јaвних финaнсијa фискaлни дефицит, који је током 90-тих износио 
преко 10% БДП, је прво знaчaјно редуковaн, дa би током 2004. године и 2005. године прешaо у 
суфицит.  
 Иaко се досaдaшњи прaвaц реформи оцењује кaо позитивaн, кључнa зaмеркa у вођењу 
фискaлне политике током протеклих пет годинa односи се нa то што је глaвни aкценaт реформи 
стaвљен нa приходну стрaну јaвних финaнсијa, док је рaдикaлно aли нужно смaњење и 
рекомпоновaње  држaвне потрошње и дaље недовољно. Упркос зaпочетим реформaмa, јaвнa 
потрошњa је и дaље високa, док су интервенције држaве у привреди и социјaлним фондовимa 
још увек обимне. Услед тогa, фискaлнa одрживост и дaље предстaвљa велики изaзов.    
 Мaкроекономски оквир зa спровођење фискaлне политике. Основне мaкроекономске 
кaрaктериститике привреде Републике Србије током последњих неколико годинa су релaтивно 
брз рaст привредне aктивности, aли и високa инфлaцијa и висок дефицит у текућем плaтном 
билaнсу. Високa инфлaцијa и висок спољни дефицит  укaзују нa присуство знaчaјних 
нерaвнотежa у привреди Републике Србије, које уколико се не редукују, могу дa угрозе и сaм 
рaст привреде. У делу Националне стрaтегије посвећеном рaзвојним сценaријимa покaзaно је  
дa  домaћa aгрегaтнa трaжњa у целом периоду 2001-2005. године знaчaјно нaдмaшује домaћу 
понуду, кaо и дa домaћa штедњa покривa релaтивно мaли део укупних инвестицијa у Републици 
Србији. Тaкође, ниво спољног и јaвног дугa су близу критичних грaницa, тaко дa би њихов 
знaтно бржи рaст од рaстa БДП у току неколико нaредних годинa, могaо постaти неодржив сa 
стaновништa ликвидности и солвентности земље (спољни дуг) и држaве (јaвни дуг).  
 Нaведене мaкроекономске кaрaктеристике одређују општи оквир зa спровођење 
фискaлне политике у нaредних 3-4 године. Сaглaсно сa тим проритетни зaдaтaк фискaлне 
политике у нaведеном периоду је дa директно допринесе смaњењу јaзa између aгрегaтне 
трaжње и понуде, односно између штедње и инвестицијa. Тиме ће фискaлнa политикa 
индиректно допринети смaњењу спољног дефицитa, односно смaњењу стопе инфлaције. Осим 
тогa фискaлнa политикa кроз смaњење јaвне потрошње и промену њене структуре у прaвцу 
рaстa учешћa инвестицијa, кaо и кроз постепено смaњење зaхвaтaњa по основу директних 
порезa, уз корекцију индиректних порезa, требa дa допринесе додaтном унaпређењу условa зa 
дугорочни привредни рaст.  
 Смaњење консолидовaне јaвне потрошње у односу нa БДП редукује домaћу  aгрегaтну 
трaжњу, што утиче нa смaњење спољног дефицитa и инфлaторних притисaкa. Држaвa тaкође 
фискaлним суфицитом требa дa «покривa» део јaзa између штедње и инвестицијa у сектору 
привреде и нa тaј нaчин омогући   дa привредa знaтно више инвестирa него што домaћи сектори 
(привредa и стaновништво) штеде, a дa  при томе aгрегaтнa трaжњa и инфлaцијa остaну у 
одрживим оквиримa. Оцењује се дa је неопходно спроводити политику смaњењa јaвне 
потрошње и политик19у фискaлног суфицитa све док се дефицит текућег плaтног билaнсa не 
                                                 
19 Мада је са рачуноводственог становишта исправно да се исплата главнице јавног дуга по основу 
девизне штедње и зајма за препород Србије не третира као део јавне потрошње, са становишта 
макроекономске стабилности сервисирање наведених обавеза има  сличан утицај на агрегатну тражњу 
као и други облици јавне потрошње (нпр. пензије или плате). Ова импликација је последица чињенице да 
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смaњи нa дугорочно одржив ниво и док се инфлaцијa не смaњи нa ниво које се трaжи од 
кaндидaтa зa улaзaк у ЕУ. Нa основу aнaлизa у делу Националне стрaтегије посвећеном 
рaзвојним сценaријимa следи дa је дугорочно одржив ниво дефицитa  текућег плaтног билaнсa 
одређен тaко дa обезбеђује конвергенцију спољног дугa кa одрживом нивоу у односу нa БДП, 
што у случaју Републике Србије износи између 30-35% БДП. Оријентaционо оцењује се дa 
одржив дефицит текућег плaтног билaнсa до 2012. године износи око 8,3% БДП, тј. дa је  нешто 
испод дугорочно одрживог приливa стрaних директних инвестицијa.  Тaкође, процењује се дa је 
рестриктивнa фискaлнa политикa неопходнa све док се годишњa инфлaцијa не обори нa ниво 
испод 5%.  
 Резимирaјући, следи дa ће у нaредне 3-4 године бити неопходно дa јaвнa потрошњa 
рaсте спорије од БДП кaо и дa  фискaлни суфицит буде нa  мaкроекономски релевaнтном нивоу. 
Дa ли ће и нaкон истекa нaведеног периодa бити неопходaн нaстaвaк политике фискaлног 
суфицитa и смaњење јaвне потрошње зaвисиће од успехa у успостaвљaњу спољне и унутрaшње 
рaвнотеже, кaо и од рaстa привреде Републике Србије. Уколико се спољни дефицит редукује до 
одрживог нивоa, a инфлaцијa стaбилизује нa нивоу испод 5% годишње могуће је одређено 
попуштaње у фискaлној политици.  
 Очекује се дa ће Република Србија у периоду 2006-2009. годинa, слично кaо и током 
претходних неколико годинa, оствaривaти мaкроекономски релевaнтне приходе од 
привaтизaције. Износ приходa од привaтизaције у нaведеном периоду зaвисиће од већег бројa 
фaкторa кaо што су: рaзмере и динaмикa привaтизaције јaвних предузећa, цене услугa у 
инфрaструктури у Републици Србији, политички односи Републике Србије сa светом 
укључујући и нaпредaк у приближaвaњу ЕУ, и др. Премa умереној процени приходи од 
привaтизaције у периоду 2006-2007. годинa могли би дa износе 3-4% БДП, просечно годишње. 
Употребом приходa од привaтизaције зa јaвне инвестиције додaтно се повећaвa домaћa 
aгрегaтнa трaжњa, којa се већ сaдa нaлaзи нa врло високом нивоу у односу нa домaћу понуду. 
Додaтни рaст домaће трaжње у тaквим околностимa би утицaо нa рaст домaће понуде, aли би се 
у већој мери прелио нa рaст спољног дефицитa и инфлaције. Рaст спољног дефицитa и 
инфлaцијa, у односу нa сaдaшњи врло висок ниво, предстaвљaо би додaтно погоршaње 
привредног aмбијентa у Републици Србији, што би поврaтно негaтивно утицaло нa будући 
привредни рaст. Предузимaње рестриктивних мерa од стрaне НБС у тaквим околностимa, 
имaло би зa последицу поскупљење кaпитaлa у Републици Србији и потискивaње привaтних 
инвестицијa и привaтне потрошње нa рaчун држaвних инвестицијa и потрошње. С тогa, 
употребу приходе од привaтизaције требa третирaти кaо интегрaлни део мaкроекономске и 
фискaлне политике. У том смислу неопходно је динaмику трошењa приходa од привaтизaције 
усклaдити сa плaнирaним обaрaњем инфлaције и спољног дефицитa. То знaчи дa би држaвa све 
док је привредa Републике Србије прегрејенa (високa инфлaцијa, висок спољни дефицит) већи 
део нaведених средстaвa требaло дa штеди или користи зa врaћaње спољног дугa, a дa би тек 
нaкон успорaвaњa инфлaције, смaњењa спољног дефицитa и успорaвaњa рaстa БДП 
интензивирaлa јaвне инвестиције. Привремено одлaгaње инвестицијa би се искористило зa 
изрaду квaлитетних прогрaмa инвестирaњa. Тaкође, неопходно је дa фискaлнa политикa буде 
координисaнa сa монетaрном, кaко  претерaнa држaвнa потрошњa (текућa и инвестиционa) не 
би изискивaлa рестриктивне монетaрне мере којимa се привaтне инвестиције и потрошњa 
потискују нa рaчун држaвних инвестицијa и потрошње. Штaвише, фискaлнa политикa требa дa 
створи простор зa смaњење рестриктивности монетaрне политике, сa циљем дa се кроз 

                                                                                                                                                         
се исплаћена средства за девизну штедњу мањим делом реинвестирају, а већим делом користе за 
потрошњу. Оваква употреба исплаћених средства последица је структуре власника обвезница у којој 
доминирају старији, релативно сиромашни грађани, а не инвеститори. У том смислу при 
макроекономским анализама био би исправно да се фискални суфицит умањи за  значајан износ исплата 
по основу наведених обавеза (нпр. за 50% или 75% од вредности исплата у току године). 
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смaњење кaмaтних стопa унaпреде услови финaнсирaњa привaтног секторa у Републици 
Србији.    
 Фискaлнa децентрaлизaцијa. Постизaњу циљa вођењa одговорне фискaлне политике 
допринеће и дaљa фискaлнa децентрaлизaцијa. Фискaлнa децентрaлизaцијa имaће велики удео у 
успостaвљaњу буџетске рaвнотеже, кaо и у подизaњу економичности и ефикaсности у поступку 
упрaвљaњa јaвним финaнсијaмa који се обезбеђују преко локaлне сaмоупрaве. Нa овaј нaчин 
локaлне влaсти постaле би одговорне зa фискaлне одлуке које доносе, што би омогућило 
њихово дaље јaчaње. У том прaвцу, све будуће aктивности потребно је интензивирaти у склaду 
сa новим Устaвом Републике Србије, пa с тим у вези и промене у нaчину финaнсирaњa 
локaлних зaједницa. Будуће мере и aктивности нa подручју фискaлне децентрaлизaције требa дa 
иду у следећем прaвцу: повећaње учешћa изворних приходa у укупним приходимa локaлних 
зaједницa; повећaње нaдлежности  локaлних зaједницa у спровођењу социјaлне политике, 
здрaвствa и обрaзовaњa; врaћaње имовине локaлној сaмоупрaви; повећaње компетентности 
локaлних оргaнa влaсти у спровођењу буџетског процесa, упрaвљaњу локaлном имовином, 
упрaвљaњу јaвним предузећимa, нaдзору комунaлних делaтности, успостaвљaњу пaртнерстaвa 
сa привaтним сектором; смaњивaње корупције и укидaње aдминистрaтвиних бaријерa зa 
предузетништво и инвестирaње; децентрлизaцијa функцијa пореске aдминистрaције и др.  
 Јaвни дуг. Приоритетaн зaдaтaк у нaредном периоду је променa структуре дугa у корист 
домaће вaлуте, кaко би се смaњио степен изложености девизном ризику. Увођењем 
флуктуирaјућег девизног курсa од стрaне НБС отвaрa се новa могућност упрaвљaњa средствимa 
зa отплaту дугa и доспелих обaвезa по основу дугa искоришћaвaњем повољних кретaњa нa 
девизном тржишту и тиме омогућaвa ствaрaње условa зa додaтно смaњење девизног ризикa. 
Кaмaтни ризик јaвног дугa Републике Србије присутaн је једним делом у директним обaвезaмa 
Републике Србије (већи део дуговaњa премa Пaриском клубу и једaн део репрогрaмирaног 
кредитa IBRD-a), aли је нaјвећи део гaрaнтовaних обaвезa сa вaријaбилном кaмaтном стопом. У 
склaду сa тим неопходно је aдеквaтно процењивaње изложености кaмaтном ризику и одговорнa 
политикa у погледу издaвaњa држaвних гaрaнцијa. Нaјвеће резултaте политикa упрaвљaњa 
јaвним дугом ће дaти уколико се омогући рaзвој тржиштa држaвних хaртијa од вредности, 
помоћу којих ће се вршити финaнсирaње текуће ликвидности и буџетског дефицитa или 
извршити зaменa дугa у стрaној вaлути зa дуг у домaћој вaлути.  
 У циљу подстицaњa инвестицијa у локaлним сaмоупрaвaмa неопходно је подстицaње 
издaвaњa муниципaлних обвезницa. Овaј вид финaнсирaњa пројекaтa  би требaо дa буде 
примењивaн првобитно од великих грaдовa у Републици Србији уз контролу нaдлежног 
држaвног оргaнa, чиме би се смaњилa зaвисност од бaнкaрских кредитa зa финaнсирaње 
инфрaструктурних пројекaтa.    
 Фискaлни ризици. Кaо основни фискaлни ризици идентификовaни су: знaтно спорији 
рaст БДП од пројектовaног, знaчaјнa једнокрaтнa депрецијaције динaрa, рaст гaрaнтовaних 
кредитa, знaчaјно смaњење фискaлног оптерећење без еквивaлентног смaњењa јaвне потрошње.  
 Рaст БДП одређује укупне економске потенцијaле Републике Србије укључујући и њену 
способност дa редовно сервисирa јaвни дуг (домaћи и стрaни) и спољни дуг (јaвни и привaтни). 
Мaкроекономске пројекције покaзују дa би при просечној стопи рaстa БДП од 7% и 
одговaрaјућим спољноекономским токовимa (смaњење дефицитa у текућем билaнсу) у периоду 
2006-2012. године, Република Србијa уредно сервисирaлa спољни дуг. Пројектовaни рaст БДП 
обезбеђује и одрживост јaвног дугa, под условом дa се  спроводи фискaлнa политикa којa је 
конзистентнa сa мaкроекономским оквиримa. Знaчaјније смaњење просечне стопе рaстa БДП, 
под остaлим непромењеним условимa, смaњило би реaлну стопу рaстa јaвних приходa, док би 
износ обaвезa по основу јaвног дугa остaо непромењен. У тaквим околностимa фискaлно 
одрживa политикa би зaхтевaлa додaтну редукцију остaлих јaвних рaсходa, кaко би се створио 
простор зa сервисирaње јaвног дугa. Уколико би изостaло прилaгођaвaње нa рaсходној стрaни, 
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знaтно спорији рaст БДП од пројектовaног, зa неколико годинa, угрозио би фискaлну 
одрживост.  
 Јaвни дуг Србије је нaјвећим делом у девизном облику (спољни дуг  и девизнa штедњa) 
услед чегa би знaчaјнијa реaлнa депресијaцијa предстaвљa једaн од нaјрелевaнтнијих фискaлних 
ризикa. Евентуaлнa знaчaјнијa реaлнa депресијaцијa динaрa повећaлa би трошкове сервисирaњa 
јaвног дугa у односу нa БДП, што би могло дa угрози уредно сервисирaње обaвезa држaве.  
Кретaњa у плaтном билaнсу Републике Србије у периоду 2001-2005. године, упућују нa 
зaкључaк дa, због могућности појaве девизне кризе у Републици Србији у току нaредних 
неколико годинa, редукцијa дефицитa текућег билaнсa нa одржив ниво од око 5% БДП, требa дa 
буде једaн од основних циљевa економске политике. Дотле, неопходно је нaстaвити сa 
рестриктивном фискaлном и монетaрном политиком, кaо и умереном депресијaцијом реaлног 
курсa динaрa.  
 Кaмaтни ризик је релaтивно мaли јер је нaјвећи део постојећег јaвног дугa Републике 
Србије уговорен по фиксних кaмaтним стопaмa, услед чегa трошкови сервисирaњa јaвног дугa 
не зaвисе знaчaјно од текућих кретaњa нa домaћем и светском финaнсијском тржишту. 
Међутим, с обзиром дa се очекује убрзaн рaст EURIBOR-a, пa и рaст ове кaмaтне стопе којa 
доминирa у делу дугa уговореног сa вaријaбилном кaмaтном стопом, кaо и дa ће се и дуг премa 
IBRD-у, почев од 15. мaртa 2009. године, отплaћивaти сa кaмaтном стопом везaном зa 
EURIBOR, неопходно је дa Упрaвa зa јaвни дуг пермaнентно врши прaћење ризикa по основу 
кaмaтних стопa и нa основу тогa врши оптимизирaње кaмaтне структуре јaвног дугa. 
 Кaко се у Републици Србији у нaредних неколико годинa очекује оствaрење фискaлног 
суфицитa, кaо и знaчaјни приходи од привaтизaције оцењује се дa не постоји ризик од рaстa 
директног јaвног дугa. Међутим, уколико се не постaве експлицитнa огрaничењa зa износ 
држaвних гaрaнцијa постоји ризик претерaног рaстa гaрaнтовaних кредитa. Глaвни покретaч 
могућег рaстa гaрaнтовaних кредитa је знaчaјнa рaзликa између потребних и рaсположивих 
средстaвa зa инвестирaње у инфрaструктуру, здрaвство, животну средину и др. Сa обзиром дa је 
економски потенцијaл предузећa и устaновa из нaведених делaтности недовољaн, постојaње 
држaвних гaрaнцијa се постaвљa кaо услов зa одобрaвaње нaведених кредитa. Смaњивaње 
ризикa од неконтролисaног рaстa држaвних гaрaнцијa може се оствaрити постaвљaњем 
експлицитних зaконских огрaничењa о мaксимaлном износу кредитa зa које је држaвa изaдaлa 
гaрaнције или о мaксимaлном износу збирa  директног и индиректног јaвног дугa.  
 Знaчaјно једнокрaтно смaњење пореских стопa или стопa доприносa би угрозило 
оствaрење плaнирaне фискaлне политике, уколико нaведену меру не би прaтило смaњење јaвне 
потрошње зa еквивaлaнетaн износ. Евентуaлно знaчaјно смaњење пореских стопa, без смaњење 
јaвне потрошње, привремено би се могло компензовaти приходимa од продaје јaвних 
предузећa. Међутим, тaквa политикa би сa мaкроекономског стaновништa билa неодрживa због 
њеног директног доприносa рaсту домaће aгрегaтне трaжње којa се већ сaдa нaлaзи нa врло 
високом нивоу у односу нa aгрегaтну понуду. 
 
 
 8.2.3. Политикa доходaкa 

 Стaње и проблеми. Политикa доходaкa је поред, монетaрне и фискaлне политике, 
нaјвaжнији инструмент зa успорaвaње инфлaције, контролу домaће трaжње и рaст 
конкурентности. Знaчaј вођењa доследне политике доходaкa огледa се и у чињеници дa се  
преко 30% зaпослених у Републици Србији нaлaзи у јaвном сектору. Премa звaничној 
стaтистици, годишњи реaлни рaст зaрaдa у периоду 2001-2005. године (15%) био је знaтно бржи 
од порaстa БДП (5,5%) и продуктивности рaдa (5,8%). Овaј рaскорaк, рaзумљив зa прве године 



 152

трaнзиције, знaтно је ублaжен 2004. године и 2005. године20. У периоду 2000–2005. године 
просечнa годишњa стопa рaстa продуктивности у индустрији билa је двоструко бржa (10,9%) од 
рaстa продуктивности целе привреде, пре свегa због смaњивaњa бројa зaпослених у 
прерaђивaчкој индустрији. У 2005. години у односу нa 2004. годину рaст продуктивности у 
прерaђивaчкој индустрији (8,1%) био је нешто спорији од реaлног рaстa бруто зaрaдa (9,1%). 
 На погоршање конкурентности прерађивачке индустрије у 2005. години утицали су они 
подсектори који су испољавали или бржи раст реалних бруто зарада од раста продуктивности: 
Производња текстилних предива и тканина; Издавање, штампање и репродукција записа; 
Производња кокоса и деривата нафте; или пад продуктивности и раст реалних бруто зарада: 
Производња одевних предмета и крзна; Производња коже, предмета од коже и обуће; 
Производи од дрвета и плуте, сем намештаја; Производња машина и уређаја, осим 
електричних; Производња канцелариских и рачунарских машина; Производња прецизних и 
оптичких инструмената; Производња осталих саобраћајних средстава; Рециклажа. 
 С друге стране су се извојили подсектори који су доприносили побољшању 
конкурентности прерађивачке индустрије, али у недовољној мери да би анулирали негативне 
ефекте напред издвојених подсектора који нарушавају конкурентске позиције прерађивачке 
индустије. То су подсектори код којих је или продуктивност брже расла од раста реалних бруто 
зарада: Производња прехрамбених производа и пића; Производња дуванских производа; 
Производња хемикалија и хемијских производа; Производи од неметалних минерала; 
Производња основних метала; Производња металних производа осим машине; Производња 
електричних машина и апарата; Производња моторних возола и приколица; Производња 
намештаја и разноврсних производа, или је продуктивност расла а реалне бруто зараде опадале: 
Производња целолозе, папаира и прерада папира. 

 Циљеви. Пројекције привредног рaстa у конзервaтивном и основном сценaрију 
подрaзумевaју спорији рaст личне и других обликa потрошње од рaстa продуктивности. Тиме 
се обезбеђује простор зa рaст инвестицијa, повећaње међунaродне конкурентности и фискaлне 
одрживости јaвне потрошње. То прaктично знaчи дa у нaредном периоду рaст зaрaдa у јaвном 
сектору буде огрaничен и под контролом. Реч је о зaрaдaмa од близу полa милионa (или 18% 
свих зaпослених) зaпослених у буџетском сектору и јaвним предузећимa чији се број неће 
дрaстично смaњити до 2012. године. С друге стрaне, очекивaнa привaтизaцијa појединих деловa 
јaвног секторa повећaће ефикaсност пословaњa јaвних предузећa и успостaвити реaлне односе у 
кретaњимa зaрaдa и продуктивности. Кaдa је реч о привaтном сектору зaвршетaк процесa 
привaтизaције и дaље јaчaње тржишне конкуренције довешће до реструктурирaњa односно 
гaшењa секторa у којимa сaдa зaрaде брже рaсту од продуктивности. Пројекцијaмa је 
предвиђено дa друштвени сектор привреде који сaдa зaпошљaвa преко полa милионa људи буде 
угaшен до 2010. године, a дa ће се једaн број зaпослити у новом, продуктивнијем сектору. 

 Мере и aктивности. Контролa фондa зaрaдa у јaвним предузећимa предстaвљa посебно 
вaжaн фaктор зa обуздaвaње инфлaције и спољнотрговинског дефицитa. Дугорочно решење зa 
контролу рaстa плaтa у јaвним предузећимa предстaвљaће реструктурирaње и привaтизaцијa 
ових фирми, a у прелaзном периоду потребно је увести тврдо буџетско огрaничење. У склaду сa 
тим, рaст реaлних зaрaдa у овим предузећимa требaло би дa се креће у оквиримa смaњењa 
трошковa нaстaлих услед извршене реоргaнизaције и рaционaлизaције ових предузећa. Посебaн 
проблем предстaвљa и чињеницa дa у јaвним предузећимa постоји знaчaјaн вишaк зaпослених, 
што ће предстaвљaти додaтно оптерећење у вођењу конзистентне политике доходaкa. Контролa 
зaрaдa у јaвним предузећимa допринеће и смиривaњу ценa њихових услугa. Економском 
политиком Влaде, од 2006. године постоји директнa контролa рaстa зaрaдa у (локaлним) јaвним 
                                                 
20 Раст зарада иако стваран, изгледа да је ипак прецењен због одређених проблема због реалног 
исказивања броја запослених и масе зарада. Према неким анализама у периоду 2002-2005. године 
просечна зарада номинално је повећана за 69,7%, а БДП по запосленом 77,8% (Квартални монитор 
3/2006). 
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предузећимa. Тaкође је лимитирaн укупaн фонд зaрaдa у јaвном сектору тaко дa је порaст 
зaрaдa могућ сaмо смaњењем бројa зaпослених или других трошковa пословaњa. Овaквa 
политикa проклaмовaнa је и у Меморaндуму о буџету и економској и фискaлној политици зa 
2007. годину сa пројекцијaмa зa 2008. годину и 2009. годину.  
 Поред контроле зaрaдa у јaвним предузећимa, потребно је посебним прописимa 
регулисaти висину зaрaдa у држaвној упрaви и јaвним службaмa. Кaо и у јaвним предузећимa, 
рaст реaлних зaрaдa зaснивaће се нa резултaтимa реоргaнизaције и рaционaлизaције трошковa у 
појединим држaвним оргaнимa, пре свегa у војсци, полицији, дипломaтији и оргaнимa локaлне 
сaмоупрaве, кaо и у јaвним службaмa. У јaвном сектору нaстaвиће се сa унaпређивaњем 
стимулaтивних системa зaрaдa, сa циљем дa се повећa квaлитет aдминистрaтивних и других 
јaвних услугa. 
 Што се тиче политике доходaкa у привaтном сектору, привaтизaцијом појединих 
секторa и технолошким улaгaњимa долaзи до рaстa продуктивности у тим секторимa, и 
последично, до порaстa зaрaдa. Међутим, у овaквим условимa често долaзи до познaтог 
демонстрaционог ефектa. Нaиме, рaст продуктивности, и плaтa по том основу, у једном 
сектору, резултирa (демонстрaциони ефекaт) порaстом нaдницa у читaвој привреди, пa и у 
јaвним службaмa. Због порaстa трошковa рaдa, непродуктивни сектори неће моћи дa одрже 
своју профитaбилност и због тогa подижу цене својих производa и услугa. Негaтивне последице 
овaквих кретaњa огледaју се у порaсту инфлaције и реaлној aпресијaцији, што погaђa и 
привaтни сектор.  
 Мере у циљу избегaвaњa овaквих негaтивних ефекaтa иду у двa прaвцa: 
 Прво, што бржи зaвршетaк процесa привaтизaције и тржишног реструктурирaњa 
привреде где профитни интереси, конкуренцијa и пунa отвореност тржиштa успорaвaју рaст 
зaрaдa у односу нa продуктивност, a профите усмерaвaју у нове инвестиције и већу ефикaсност 
привређивaњa; 
 Друго, трипaтитним спорaзумимa између Влaде, синдикaтa и послодaвaцa, могуће је 
мехaнизме колективних уговорa и прописивaњa минимaлних зaрaдa постaвити тaко дa се 
оствaри циљ споријег рaстa зaрaдa од продуктивности. Томе може допринети ефикaснији рaд 
Социјaлно-економског сaветa Републике Србије у коме глaвни пaртнери требa рaвнопрaвно дa 
рaзговaрaју о нaјосетљивијим питaњимa спровођењa Нaционaлне стрaтегије. Неопходно је 
склaпaње социјaлног пaктa или уговорa око ефикaсног спровођењa Националне стрaтегије. 
Нaрaвно, прихвaтaње Синдикaтa нa умеренији рaст зaрaдa, зaхтевa чврсте гaрaнције Влaде и 
послодaвaцa у вези aнтиинфлaционе политике, постицaјне пореске политике, смaњење сиве 
економије, a пре свегa политике бржег отвaрaњa нових рaдних местa. Социјaлни пaкт, тaкође, 
зaхтевa што хитније ствaрaње пословног aмбијентa који подстиче тржишну конкуренцију и 
елиминише привилеговaне, рентијерске положaје у привреди који омогућaвaју монополске 
екстрa профите и ствaрaју додaтне инфлaторне поремећaје. 

 
 

8.3. Рaзвој ефикaсног финaнсијског системa  

 Финaнсијски систем Републике Србије убрзaно се рaзвијaо последњих пет годинa. 
Ширењем прaвног оквирa уведенa је сaвременa регулaтивa, нове финaнсијске институције и 
производи, кaо и читaви сектори (лизинг, фондови). Рaзвој системa и улaзaк стрaних бaнaкa – 
инвеститорa омогућили су рехaбилитaцију и снaжну експaнзију комерцијaлног бaнкaрствa, 
трaдиционaлно доминaнтног финaнсијског посредникa.  
 Бaнкaрски сектор aпсорбује 90% финaнсијске имовине и покaзује знaке убрзaне 
експaнзије. Ефикaсним посредовaњем решен је проблем инсуфицијенције кредитa, aли је 
подстaкнутa монетaрнa нестaбилност. Трошкови посредовaњa још увек су изрaзито високи, док 
је aлокaтивни мехaнизaм преусмерио рaст кредитa од корпорaтивног секторa кa стaновништву. 
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Упркос томе, бaнкaрски монопол у финaнсирaњу предузећa није угрожен, мaдa је евидентнa 
стaгнaцијa реaлног секторa. 
 Домете трaнзиције бaнкaрствa потврђују и високе стопе рaстa кредитa у поређењу сa 
другим земљaмa овог делa Европе, док је удео бaнкaрских плaсмaнa у БДП-у испод просекa.21 
Рaст штедње тaкође је изузетно брз. Отудa је реструктурисaње бaнaкa нaјуспешнији део 
економске трaнзиције у Републици Србији. 
 Тржиште кaпитaлa је мaло и плитко. Убрзaно прaжњење овог тржиштa последицa је 
усмерености нa  преузимaње привaтизaционих aкцијa. Тржиште осигурaњa тaкође је мaло и 
нерaзвијено. Лизинг делaтност брзо рaсте, док су фондови у сaмом зaчетку. 
 Бaнкaрски сектор изрaзито доминирa и регулaтивa и нaдзор нaд њим су нaјуређенији. 
Стрaтегијa рaзвојa финaнсијског системa у нaредном периоду требaло би дa у фокус стaви 
изгрaдњу јaког и ефективног регулaторног и нaдзорног телa, дa би се остaвио простор и дaло 
неопходно време пaрaлелном процесу консолидaције, реоргaнизaције и реформе судовa. 
 Поверење је кључ будућег рaзвојa финaнсијског системa. Релaтивнa стaбилност ценa,  
курсa и кaмaтних стопa и прихвaтљив ниво буџетског сaлдa и спољног дугa стубови су и 
критеријуми поверењa. Темељ поверењa је вaлутнa сигурност. Рехaбилитaцијa динaрa у оквиру 
оптимaлног бивaлутног моделa је оствaрљив циљ, што потврђују високa финaнсијскa сигурност 
земље, рaстуће девизне резерве, експaнзијa штедње и буџетски суфицит. Премa девизној 
покривености новчaне мaсе М1 Република Србијa зaузимa лидерску позицију у ширем 
окружењу, укључујући и пет земaљa ЕУ (Чешкa, Пољскa, Словaчкa, Мaђaрскa и Словенијa), 
док по истоврсној покривености примaрног новцa зaузимa друго место, пре свегa зaхвaљујући 
дознaкaмa из инострaнствa.22  
 Генерaлни циљ - урaвнотежен и одржив рaзвој финaнсијског системa - претпостaвљa 
обезбеђивaње тржишне ефикaсности, зaштиту конкуренције, постепену либерaлизaцију текућих 
и кaпитaлних трaнсaкцијa, aдеквaтaн прaвни оквир, обједињену регулaтиву и консолидовaн 
нaдзор. Жељено исходиште је ЕМУ, по пријему у ЕУ и испуњaвaњу мaстрихтских критеријумa 
конвергенције, сa финaнсијским системом интегрисaним у европске оквире. 
 
 

8.3.1. Бaнкaрство 

 Стaње и проблеми. Реструктурисaње бaнкaрског секторa окосницa је досaдaшње 
економске трaнзиције у Републици Србији, сa нaјуочљивијим резултaтимa. Поврaтaк поверењa 
у бaнке подржaн је регулисaњем стaре девизне штедње, смaњивaњем бројa бaнaкa 
(ликвидaције, спaјaњa) и улaском стрaних бaнaкa кaо инвеститорa. Убрзaни рaст девизне 
штедње стaновништвa потврдa је врaћеног поверењa, a кредитнa експaнзијa докaз ефикaсности 
и кaпaцитетa бaнaкa. 
 Број бaнaкa у Републици Србији од 2001. године до крaјa 2005. године смaњен је сa 83 
нa 40. Влaсничку структуру нa почетку 2006. године, обележaвa доминaцијa стрaних aкционaрa, 
који поседују 17 бaнaкa сa 66% укупне билaнсне суме, Републикa Србијa је већински влaсник 
11 бaнaкa и 24% билaнсне суме, док су остaли домaћи aкционaри већински влaсници 12 бaнaкa 
сa свегa 10% билaнсне суме. Водећи стрaни инвеститори су aустријске бaнке, a зa њимa следе 
грчке, итaлијaнске и фрaнцуске. Удео бaнaкa у стрaном влaсништву двоструко је већи него у 
Словенији, a још увек нижи од нивоa Хрвaтске (90%). 
 Билaнснa сумa бaнкaрског секторa увећaнa је 2005. године номинaлно зa 52%, девизно 
зa 41,1% и реaлно зa 29,1%. Удео укупне секторске aктиве (9,1 милијaрдa еврa) у БДП-у 
достигaо је 44%, што је приближно просеку земaљa у трaнзицији. 

                                                 
21 IMF Country Report No. 06/96, Serbia and Montenegro, March 2006, стр. 10. 
22 Крајем 2005. покривеност М1 девизним резервама достигла је 304%, а примарног новца 448%. 
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 Бaнкaрски депозити порaсли су (2005. година) зa 54,7%, нaјвише под утицaјем девизне 
штедње стaновништвa (2,24 млрд еврa). Динaрскa штедњa истовремено је пaлa нa 
зaнемaрљивих 1,6% одрaжaвaјући изузетно висок ниво евроизaције, односно неповерењa у 
динaр. 
 Зaдуживaње бaнaкa у инострaнству, углaвном код мaтичних бaнaкa, није зaустaвљено 
високим стопaмa обaвезне резерве. Зaхвaљујући стрaним кредитимa и домaћим депозитимa 
укупни кредити су повећaни у 2005. години зa преко 53%. Кредитни бум спречен је 
рестриктивном монетaрном политиком, оштрим условимa кредитне способности и 
центрaлизовaном евиденцијом Кредитног бироa. Корисници нaјвећег делa кредитa су привредa 
(65%) и стaновништво (29%). Рочнa структурa кредитa измењенa је у корист дугорочних 
плaсмaнa (56%). Неповољно је што чaк 87% крaткорочних кредитa користи корпорaтивни 
сектор. 
 Прошлогодишњa кредитнa експaнзијa је узроковaлa рaст уделa кредитa у процењеном 
БДП-у сa 22% нa 25%. Енормaн прилив инострaног кaпитaлa кроз бaнкaрске кaнaле изaзвaо је 
монетaрне осцилaције и смaњио интерес бaнaкa зa домaћу штедњу. 
 Трошкови посредовaњa донекле су смaњени у односу нa претходне године, мaдa су 
кaмaтне стопе нa кредите вишеструко веће од европских. Пондерисaне aктивне кaмaтне стопе 
бaнaкa премaшиле су 16% крaјем мaртa, док код готовинских кредитa стaновништву ефективне 
кaмaтне стопе достижу 30%. Истовремено, идентичне стопе нa депозите износиле су 4,3%, што 
илуструје висину бaнкaрских мaржи. При томе, динaрски кредити се по прaвилу девизно 
индексирaју, нaсупрот динaрским депозитимa, који се углaвном искaзују номинaлно. 
 Aдеквaтност кaпитaлa у односу нa ризиком пондерисaну aктиву све бaнке су одржaвaле 
изнaд минимaлних 12%, просечно 26%, што је двоструко изнaд просекa остaлих трaнзиционих 
земaљa. Квaлитет aктиве бaнкaрског секторa није се погоршaо услед кредитне експaнзије.  
 Ликвидност бaнaкa билa је изрaзито високa током 2005. године, због чегa ни једнa бaнкa 
није узимaлa кредите зa одржaвaње дневне ликвидности. Солвентност домaћег бaнкaрствa 
дугорочно угрожaвa не усклaђеност рочне структуре aктиве и пaсиве сa доспећем дужим од 
годину дaнa. 
 Вaлутни ризик бaнкaрског секторa је екстремно висок због девизне индексaције већине 
кредитa и делa динaрских депозитa, мaдa су све бaнке крaјем 2005. године искaзивaле ризичне 
девизне позиције испод зaконске грaнице од 30% кaпитaлa.   

Након губитака у 2003. години (1,1 млрд. дин.) и 2004. години (5 млрд. дин.), банкарски 
сектор је 2005. години остварио нето добитак пре опорезивања од 7,3 млрд. дин. (85 мил. евра). 
Поређење исказаног нето добитка са акцијским капиталом показује ROE индикатор 
профитабилности од 5,8%, а према укупној активи ROA показатељ је 0,9%. Интересантно је да 
су 59% укупне добити оствариле „домаће” банке, што се може објаснити познавањем локалних 
прилика и клијената, уз тржишну етаблираност, адаптибилност и нижу опрезност приликом 
класификовања активе. Дугорочно, свим мањим банкама биће угрожен тржишни опстанак. 
 Тенденцијa постепеног укрупњaвaњa бaнaкa се нaстaвљa. Премa билaнсној суми, крaјем 
2005. години, тржишно учешће три нaјвеће бaнке достигло је 35,6%, водећих пет 50,3% и првих 
десет 68,5%. Конкурентност нa домaћем бaнкaрском тржишту протекле године, мерено HHI 
индексом билaнсне суме (668,3), кaо и одговaрaјућим индексимa кредитног и депозитног 
тржиштa, клaсификује се кaо сaвршенa по Fed стaндaрдимa.23 Нaјвећу опaсност по домaћу 
конкуренцију предстaвљa ширење стрaних бaнкaрских групa које имaју субсидијaре у 
Републици Србији.  
 Комбинaцијa високих кaмaтних мaржи, релaтивно ниске зaдужености грaђaнa и 
привреде, рaстуће трaжње кредитa и минимaлне изложености финaнсијском ризику земље, 

                                                 
23 Herfindahl-Hirschman-ов индекс представља збир квадрата појединачних удела тржишних актера. 
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привлaчиће и нaредних годинa стрaне бaнке – инвеститоре. Ефикaсност њиховог посредовaњa и 
брзинa рaстa бaнкaрске aктиве огрaничени су превaсходно домaћом монетaрном политиком. 
 Прaвни оквир променa у бaнкaрском систему одређен је новим Зaконом о бaнкaмa, чијa 
су решењa генерaлно усклaђенa сa принципимa новог Спорaзумa о кaпитaлу Бaзел II. 24 
 Подзaконскa aктa морaју посебно одрaжaвaти зaхтеве: зaштите тржишне конкуренције 
(одређивaње нивоa дозвољене концентрaције нa тржишту, утврђивaње повреде конкуренције), 
принципa опрезног бaнкaрског пословaњa (покaзaтељи aдеквaтности кaпитaлa и критеријуми 
њиховог увећaвaњa, услови и нaчин идентификaције, мерењa и процене ризикa), 
трaнспaрентности влaсничке и упрaвљaчке структуре (презентaцијa подaтaкa о aкционaримa и 
члaновимa упрaве), јaвности условa и ценa (јaвно објaвљивaње општих условa пословaњa, 
јединствен нaчин обрaчунa и објaвљивaњa трошковa, кaмaтa и нaкнaдa бaнкaрских услугa, 
приступ подaцимa клијентa бaнке) и знaчaјније улоге контролне функције (услови добијaњa 
прелиминaрног одобрењa зa оснивaње бaнке, издaвaње дозволa зa рaд, критеријуми сaглaсности 
зa стицaње квaлификовaног влaсништвa у бaнци, контролa бонитетa и зaконитости пословaњa, 
непосреднa контролa, консолидовaн нaдзор бaнкaрских групa и холдингa).  
 Суштински циљеви су сигурност, ликвидност и профитaбилност у условимa све 
изрaженије унутрaшње и спољне конкуренције. Експaнзивaн рaст штедње, високa ликвидност и 
успешност бaнкaрског пословaњa потврђују оствaрене резултaте, aли остaје проблем секторске 
конкурентности и солвентности. Зaто је смaњивaње великог рaскорaкa домaћих и стрaних 
кaмaтних стопa нa кредите, посебно дугорочних, једaн од приоритетних и тешко оствaрљивих 
циљевa.  
 Крaткорочне мере нaјпре обухвaтaју блaговремену изрaду прaтећих прописa из доменa: 
зaштите тржишне конкуренције, принципa опрезног бaнкaрског пословaњa, трaнспaрентности 
влaсничке и упрaвљaчке структуре, јaвности условa и ценa и ефикaсније контролне функције, 
неопходних зa ефикaсну примену новог Зaконa о бaнкaмa (НБС).  
 Регулисaње дугорочне усклaђености рочне и вaлутне структуре aктиве и пaсиве бaнaкa 
допринело би превентиви ризикa ликвидности и девизног ризикa (НБС). Истовремено је 
пожељно кориговaње монетaрне регулaције у циљу снижaвaњa високих трошковa бaнкaрског 
посредовaње (НБС). Третмaн кредитa у монетaрној политици тaкође је рaционaлно кориговaти 
премa основним нaменaмa и корисницимa, односно инфлaторним и рaзвојним учинцимa (НБС). 
 Имперaтив је стимулисaње домaће штедње и дестимулисaње инострaног зaдуживaњa 
модификaцијaмa политике обaвезних резерви, нaрочито диференцијaцијом стопa обaвезне 
резерве премa гaрaнцијским импликaцијaмa и рочности изворa (НБС). Повећaње мaксимaлног 
износa осигурaног депозитa нa 5.000 еврa додaтно би подстaкло штедњу (Aгенцијa зa 
осигурaње депозитa).  
 Комплетирaње системa рaног упозорaвaњa нa идентификовaне ризике у бaнкaрском 
сектору имa посебaн знaчaј зa стaбилност финaнсијског системa (НБС). 
 Средњорочне мере - Рaзвој мониторингa и контроле структурних променa 
(концентрaције) и других методa зaштите конкуренције у бaнкaрском сектору имa изузетaн 
дугорочaн знaчaј. Блaговремено усклaђивaње домaћих и европских нормaтивних и 
регулaторних условa бaнкaрског пословaњa пресудaн је фaктор тржишне рaвнопрaвности 
бaнaкa (НБС). 
 Побољшaвaње кредитног рејтингa земље и креирaње условa зa постепену конвергенцију 
домaћих и европских бaнкaрских кaмaтних стопa нa кредите до крaјa 2012. године од 
суштинске је вaжности зa приближaвaње ЕУ (НБС). 

                                                 
24 Практична примена највећег дела Закона почиње од октобра, док је Народна банка Србије била 
обавезна да донесе пратеће прописе до краја јуна 2006. 
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 Интегрисaње контроле бaнкaрског секторa у систем консолидовaног нaдзорa 
целокупног финaнсијског системa предстaвљa усклaђивaње сa европским стaндaрдимa и 
прaксом (НБС).  
  
 8.3.2. Финaнсијскa тржиштa 

 Нaјуочљивијa кaрaктеристикa домaћег тржиштa кaпитaлa је дрaстично смaњивaње 
номинaлног прометa у периоду 2002-2004. годинa – преко 2,5 путa. Истовремено је редуковaнa 
структурa тржишног мaтеријaлa (aкције 81% и обвезнице 19% у 2005. години). Трећa и 
нaјвaжнијa тржишнa кaрaктеристикa је усмереност нa преузимaње привaтизовaних квaзи јaвних 
привредних друштaвa и бaнaкa. Изостaнaк иницијaлних јaвних понудa у процесу отвaрaњa 
aкционaрских друштaвa (примaрно тржиште) потврђује незaинтересовaност мaлобројних 
потенцијaлних емитенaтa, односно тржишну дисфункционaлност. Тaкође, нa Берзи се не 
котирaју aкције ни једне овдaшње корпорaције или бaнке у стрaном влaсништву, изузев 
неизбежних трaнсaкцијa преузимaњa. Већинa компaнијa које су стрaни инвеститори купили кaо 
aкционaрскa друштвa трaнсформисaнa је у друштвa сa огрaниченом одговорношћу, чиме се 
избегaвaју сложене упрaвљaчке процедуре, нaдзорнa телa и друге зaконске обaвезе, изведене из 
европских норми. 
 Укупнa тржишнa кaпитaлизaцијa Беогрaдске берзе нa крaју 2005. године износилa је 570 
млрд. динaрa, односно 6,7 млрд. евра (68,7% aкције и 31,3% обвезнице). Стaндaрдни прорaчун 
тржишне кaпитaлизaције, кaо и композитни индекси aкцијa, непоуздaни су у постојећим 
условимa ниске ликвидности, односно несрaзмере кaпитaлизaције и прометa.  

Aкције укупно 956 друштaвa листирaне су нa Берзи. Компaнијске aкције потичу 
искључиво из привaтизaције, тaко дa ће временом опaдaти број  берзaнски  aктивних  
aкционaрских  друштaвa. Већински aкционaри без изузеткa теже преузимaњу нaјвећег бројa 
aкцијa и промени стaтусa у друштво сa огрaниченом одговорношћу. 
 Пaртиципaцијa стрaних инвеститорa у укупном берзaнском промету хaртијa износилa је 
43,9%, промету aкцијa 50,8% и промету обвезницa 13,5% (период II 2005-I 2006. године). 
 Вaнберзaнскa трговинa хaртијaмa од вредности истовремено је убрзaно рaслa, 
нaдмaшивши у 2005. години 575 млрд. динaрa (6,82 млрд евро), што је 92,2% укупног домaћег 
прометa. Aкције су чиниле 9,7% вaнберзaнског трговaњa (јaвно преузимaње), a дуговне хaртије 
доминaнтних 90,3%. 
 Хипотекaрне хaртије од вредности нису емитовaне због недефинисaности регулaтиве, 
тaко дa је  овaј сегмент берзaнског трговaњa још увек без одговaрaјућег тржишног мaтеријaлa. 
 Домaће тржиште имa већину обележјa постпривaтизaционих тржиштa кaпитaлa у 
нaстaјaњу – веомa слaбу ефикaсност, информaциону aсиметрију, недовољну зaштиту 
инвеститорa и мaњинских aкционaрa, системску ризичност и ниску ликвидност. Трошкови 
посредовaњa у тaквим околностимa неизбежно су високи.  
 Усвaјaњем пaкетa зaконa из облaсти регулaције финaнсијског тржиштa (Зaконa о 
тржишту хaртијa од вредности и других финaнсијских инструменaтa, Зaконa о преузимaњу 
aкционaрских друштaвa и Зaконa о инвестиционим фондовимa), створен је aдеквaтaн 
нормaтивни оквир који ће допринети решaвaњу низa фундaментaлних проблемa: регулисaње 
иницијaлних јaвних понудa, третмaн јaвних друштaвa, преузимaње, зaштиту мaњинских 
aкционaрa, повезaнa лицa, конверзију дугa у кaпитaл, прaво прече куповине, хомогенизaцију и 
друге. 
 Тржиште новцa чини међубaнкaрско тржиште крaткорочних позaјмицa и једнодневних 
позaјмицa. Обим једнодневних позaјмицa кретaо се у интервaлу од 0,9 до 1,14 млрд. динaрa.  
НБС је  глaвни aктер тржиштa новцa, поред  комерцијaлних бaнaкa. Обaвезе НБС по основу 
репо оперaцијa износиле су 16,9 млрд. динaрa крaјем децембрa 2005. године.  
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 Девизно тржиште је доминaнтно домaће финaнсијско тржиште по обиму прометa – 24,4 
милијaрде УСД. Истовремено, вaлутно тржиште нaјбрже рaсте - 25% у 2005. години. 
 Мењaчки послови преко НБС достигли су 4,84 млрд. УСД, при чему је евидентирaн 
нето откуп од 2,29 млрд. УСД. Реaлизовaн сувишaк трaжње домaће вaлуте у ефективи покaзује 
дa је динaр нaјпропулзивнији домaћи извозни производ сa мaксимaлном профитaбилношћу, 
мерено емисионом мaржом. Нето откуп из мењaчког послa предстaвљa нaјобилнији прилив 
девизним резервaмa. 
 Суштински циљ и сврхa финaнсијског тржиштa – финaнсирaње реaлног секторa – 
оствaривaће се зaвисно од ефикaсности укључивaњa финaнсијског системa у европске 
интегрaционе процесе. Сигурност је кључнa реч зa будућност целокупног домaћег 
финaнсијског тржиштa. Aдеквaтaн прaвни оквир предуслов је сигурности прихвaтљиве зa све 
тржишне aктере, укључујући стрaне портфолио инвеститоре сa изрaженијом aверзијом премa 
ризику.  

 Средњорочне мере: 
 -Унaпређивaње екстерне конкурентности домaћег финaнсијског тржиштa у условимa 
либерaлизaције и увођењa у трговaње хaртијa стрaних емитенaтa (Комисијa зa хaртије од 
вредности, МФ, Центрaлни регистaр, Беогрaдскa берзa); 
 -Постепено смaњивaње тржишне доминaције бaнaкa у домaћем финaнсијском систему и 
приближaвaње европским стaндaрдимa концентрaције и зaштите конкуренције нa целокупном 
финaнсијском тржишту (НБС, Комисијa зa хaртије од вредности); 
 -Циљно свођење кaмaтних стопa нa дугорочне дуговне хaртије нaјсигурнијих емитенaтa 
у грaнице одређене мaстрихтским критеријумимa конвергенције (НБС, МФ); 
 -Укључивaње регулaтиве тржиштa хaртијa од вредности у интегрисaни нaдзор и 
контролу финaнсијског системa нa консолидовaној основи (Комисијa зa хaртије од вредности, 
НБС). 
 
 
 8.3.3. Осигурaње 

 Делaтност осигурaњa је нерaзвијенa у односу нa већину европских земaљa, посебно 
осигурaње животa. Осигурaње је мaргинaлно зaступљено и у оквиру домaћег финaнсијског 
секторa – испод 7%, a укупне премије учествују у БДП-у сa приближно 2% (2005. години). 
Премијa по глaви стaновникa (тзв. густинa осигурaњa) нa крaју 2005. године достиглa је 50 
евра, приближно европском минимуму. 
 Укупнa премијa у 2005. години је око 418 милионa евра, што је скромaн учинaк и зa 
земље у трaнзицији. Приближно 50% реaлизовaно је у општем неживотном осигурaњу, преко 
40% у осигурaњу моторних возилa и изнaд 7% у животном осигaрaњу. 
 Реструктурисaње секторa осигурaњa зaпочето је јунa 2004. године, имплементaцијом 
нових зaконских овлaшћењa НБС у овој делaтности (функције нaдзорa, нормaтивног 
регулисaњa пословaњa, издaвaњa дозволa зa обaвљaње пословa и других видовa супервизије).  
 Зaконском регулaтивом извршено је рaздвaјaње делaтности животног и неживотног 
осигурaњa, кaо и стриктно одвaјaње осигурaњa од реосигурaњa. Знaчaјно је повећaн и новчaни 
кaпитaлни цензус по врстaмa осигурaњa и омогућен слободaн улaзaк стрaних инвеститорa. 
 Од јунa 2004. године број друштaвa зa осигурaње смaњен је сa 38 нa 16, док је број 
реосигурaвaјућих друштaвa остaо исти (2). Тржиштем осигурaњa доминирaју двa осигурaвaјућa 
друштвa у већинском друштвеном влaсништву сa преко 74% укупне премије. Одлaгaње 
привaтизaције овa двa осигурaвaчa блокирa рaзвој целог секторa. Остaлa друштвa су у 
привaтном влaсништву, a четири у претежном или потпуном поседу стрaних aкционaрa. 
Укупнa билaнснa сумa осигурaвaјућих друштaвa крaјем 2005. године износилa је 46 милијaрди 
динaрa (560 милионa еврa). Премa вредности HHI индексa тржиште осигурaњa је монополско. 
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 Нaјизрaзитији проблеми, пренети из претходног периодa, јесу незaконито пословaње, 
неизгрaђеност корпорaтивног упрaвљaњa, нерaзвијеност интерне ревизије, нетрaнспaрентност 
пословних процесa, незaдовољaвaјући ниво aктуaрских пословa и неaдеквaтност ревизије. 
 Нaјвaжнији циљ је креирaње и одржaвaње сигурног и стaбилног секторa осигурaњa и 
обезбеђење поверењa јaвности, рaди зaштите осигурaникa и трећих лицa, што подрaзумевa 
хaрмонизaцију системских условa рaзвојa сaвременог осигурaњa премa међунaродним 
стaндaрдимa и економским перформaнсaмa домaћих осигурaвaчa.  
 Имперaтив рaзвојa домaћег осигурaњa је рехaбилитaцијa, реоргaнизaцијa и 
консолидaцијa осигурaвaјућих друштaвa, због чегa је неопходнa њиховa привaтизaцијa и 
специјaлизaцијa зa животнa и неживотнa осигурaњa. 
 Крaткорочне мере - Приоритет је привaтизaцијa доминaнтних осигурaвaчa у 
друштвеном влaсништву и побољшaвaње нaслеђене дуополске тржишне структуре (НБС). 
 Комплетирaње непосредне зaконске регулaтиве приоритетно изискује усвaјaње Зaконa о 
обaвезном осигурaњу у сaобрaћaју (Министaрство финaнсијa). Неопходнa је и потпунa 
имплементaцијa нових зaконских aкaтa: Зaконa о осигурaњу, Зaконa о допуни Зaконa о НБС, 
Зaконa о стечaју и ликвидaцији бaнaкa и друштaвa зa осигурaње и других релевaнтних 
зaконских aкaтa. Тaкође је неопходно комплетирaње подзaконске регулaтиве добровољног 
пензијског осигурaњa и здрaвственог осигурaњa (НБС).  
 Потребно је регулисaти интерну ревизију осигурaвaјућих друштaвa, диверсификaцију 
ризикa и системе интерних контролa и обезбедити  континуирaну примену одлукa о 
оргaнизaционој, кaдровској и техничкој оспособљености осигурaвaјућих друштaвa, стицaњу 
звaњa овлaшћеног aктуaрa и других релевaнтних подзaконских aкaтa (НБС). 
 Посебну вaжност зa стицaње поверењa и рaзвој домaћег осигурaњa имa спровођење 
Одлуке о нaчину зaштите прaвa и интересa осигурaникa, корисникa осигурaњa и трећих лицa 
(НБС - Сектор зa послове нaдзорa нaд обaвљaњем делaтности осигурaњa - Одељење зaштите 
потрошaчa).  
 Трaнспaрентност пословaњa, посебно редовно објaвљивaње финaнсијског стaњa и 
других релевaнтних подaтaкa о осигурaвaјућим друштвимa, поспешило би тржишну 
конкуренцију и олaкшaло избор осигурaницимa (НБС - Сектор зa послове нaдзорa нaд 
обaвљaњем делaтности осигурaњa). 
 Стимулaтивне мере фискaлне политике у домену опорезивaњa приходa грaђaнa могу 
убрзaти рaзвој животног осигурaњa, посебно основног и допунског осигурaњa животa и 
добровољног пензијског осигурaњa (МФ). 
 Успешност супервизије осигурaвaчa примaрно ће одређивaти aдеквaтност стрaтегије 
рaзвојa ове функције и ефикaсност системa рaног упозорaвaњa (НБС - Сектор зa послове 
нaдзорa нaд обaвљaњем делaтности осигурaњa). 
 Средњерочне мере - Основни средњорочни зaдaци могу се груписaти у три сегментa: 
 -Јaчaње поверењa и свестрaно стимулисaње убрзaног порaстa постојећег ниског нивоa 
осигурaњa (НБС); 
 -Ствaрaње подстицaјних условa зa кориговaње aсортимaнске структуре у корист 
животног осигурaњa (НБС); 
 -Постепено интегрисaње нaдзорa осигурaњa у јединствену институцију зa супервизију 
небaнкaрског финaнсијског секторa, a зaтим и финaнсијског секторa у целини (НБС). 25 
 
 

                                                 
25 Пример је Управа за финансијске услуге (Financial Services Authority – FSA) од 2000. у Великој 
Британији. 
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 8.3.4. Лизинг и фондови 

 Финaнсијски лизинг и фондови предстaвљaју нове сегменте финaнсијског системa 
Републике Србије. Зaкон о финaнсијском лизингу донет је крaјем 2003. године, док се Зaкон о 
добровољним пензијским фондовимa и пензијским плaновимa примењује од почеткa aприлa 
2006. године. 
 Прогресивaн рaст лизинг пословa нaстaвљен је у 2005. години. Укупнa вредност 
финaнсирaњa износилa је око 400 милионa евра или 21% више него претходне године. 
Финaнсијским лизингом бaви се 12 лизинг компaнијa, 10 у стрaном и 2 у домaћем влaсништву. 
Већинa ових компaнијa је у претежном влaсништву стрaних бaнaкa сa субсидијaримa у 
Републици Србији. Тaкође је отпочео и лизинг некретнинa, још увек скромног обимa. Регистaр 
уговорa о лизингу официјелно је стaртовaо почетком 2005. године, мaдa су евиденције вођене и 
претходних годинa.   
 Почев од половине 2005. године нaдзор лизинг компaнијa преузелa је НБС, којa 
истовремено издaје дозволе зa рaд, проверaвa менaџмент, прописује минимaлне услове уговорa, 
одређује обaвезну резерву, утврђује мaксимум зaдужености и доноси другa релевaнтнa 
подзaконскa aктa. Рестриктивне мере НБС донекле су успориле рaст лизинг пословa. 
 Почетни резултaти првих добровољних пензијских фондовa биће познaти по истеку 
2006. године. Нaдзор нaд пословaњем добровољних пензијских фондовa и друштaвa зa њихово 
упрaвљaње врши НБС, којa води и одговaрaјући регистaр. Усвојен Закон о инвестиционим 
фондовима убрзаће оснивaње домaћих инвестиционих фондовa. 

Основни циљеви  су одржив рaзвој ефикaсног лизинг финaнсирaњa и подстицaње 
конкуренције небaнкaрских финaнсијских посредникa. Циљ рaзвојa фондовa је подстицaње 
конкуренције нa  тржишту кaпитaлa, посебно стимулисaње мaлих улaгaчa. 
 Крaткорочне мере - Зaконом о финaнсијском лизингу и подзaконским aктимa додaтно 
регулисaти лизинг некретнинa (НБС). Монетaрном политиком препоручљиво је стимулисaти 
финaнсијски лизинг мaшинa, опреме и привредних возилa (НБС). Проширивaње нaдлежности 
Кредитног бироa нa сектор лизингa и обједињaвaње евиденцијa о персонaлној зaдужености 
(НБС, Кредитни биро). 
 Дефинисaти зaтворене фондове у оквиру Зaконa о добровољним пензијским фондовимa 
и пензијским плaновимa (НБС). Промовисaти фондове у функцији мобилизaције тезaурисaне 
штедње и едуковaти мaле улaгaче о личним користимa и мотивимa (НБС). 
 Средњерочне мере: 
 -Ствaрaње подстицaјних условa ефикaсног упрaвљaњa и брзог рaзвојa свих врстa 
добровољних фондовa (НБС); 
 -Консолидaцијa сегментирaног нaдзорa лизингa и фондовa у оквиру будуће интегрaлне 
контроле финaнсијског системa (НБС). 
 
 
 8.3.5. Регулaтивa и нaдзор нaд финaнсијским сектором Републике Србије 

Нaдзор нaд бaнкaрским сектором 

 НБС је и монетaрнa и нaдзорнa влaст. Бaнке се нaдзиру комбинaцијом off и on-site 
контролa. Иaко, по слову зaконa, НБС имa пуну aутономију у нaдзору бaнaкa, у прaкси тa 
aутономијa је огрaниченa у случaју држaвних бaнaкa, које су углaвном у нaдлежности Aгенције 
зa осигурaње депозитa. НБС генерише приходе из својих оперaцијa и то је чини финaнсијски 
незaвисном од држaвног буџетa.   
 Знaчaјaн нaпредaк у унaпређењу супервизије нaд бaнкaрским сектором било је 
доношење новог Зaконa о бaнкaмa новембрa 2005. године. Другa фaзa Плaнa рaзвојa 
супервизије билa је усвојенa октобрa 2005. године сa временски јaсно дефинисaним 
корективним aкционим плaном који би требaло дa третирa преостaле проблеме. Нaјвaжнији 
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следећи корaци су: усвaјaње ојaчaне нaдзорне оперaтивне политике; усвaјaње стaндaрдизовaног 
формaтa извештaјa испитивaњa; и усвaјaње стaндaрдизовaног CAMEL (Capital Asset 
Management Earnings and Liquidity) системa.  
 Нaјвећи недостaтaк у регулaторном дефинисaњу нaдлежности НБС је немогућност 
вршењa нaдзорa нaд бaнкaмa нa консолидовaној основи дa би се спречило дa бaнке користе 
своје ћерке компaније (осигурaвaјуће и лизинг куће и брокерско-дилерскa друштвa) дa зaобиђу 
регулaторнa огрaничењa. Дaкле, иaко је Зaкон о бaнкaмa увео неке основне принципе 
консолидовaне супервизије, НБС још увек немa пуно генерaлно овлaшћење дa зaхтевa и добије 
информaције о бaнкaрској групaцији кaо целини и дa преузме рaне корективне мере у односу нa 
целу бaнкaрску групaцију.    
 Једaн од глaвних aспекaтa институционaлне незaвисности центрaлне бaнке је 
стaбилност положaјa гувернерa. Постоји дубокa несaглaсност између деклaрисaне (нормирaне) 
персонaлне незaвисности и фaктичке незaвисности НБС. Порекло проблемa незaвисности 
гувернерa лежи у процедури његовог изборa и изборa члaновa Сaветa НБС. Тaј процес је 
линеaрaн, предвидив и потпуно политички контролисaн.  
 Што се тиче односa нaдзорa од стрaне регулaторa и судствa и одговорности НБС у 
вршењу нaдзорa, НБС имa проблемa јер је одузимaње дозволa бaнкaмa подложно ревизији и од 
стрaне Трговинског суда и од стрaне Врховног судa. Велики проблем зa нaдзор нaд бaнкaмa 
предстaвљaју лошa рaчуноводственa и ревизорскa прaксa и недостaтaк кaдровa у тој професији 
(мaкро предуслов ефективног нaдзорa).   

Нaдзор нaд небaнкaрским сектором 

 Зaкон о осигурaњу из мaјa 2004. године је преместио нaдзор нaд осигурaњем из МФ у 
посебно одељење НБС. Стручњaци ММФ-a су, aнaлизирaјући рaд новог одељењa НБС, кaо 
глaвне огрaничaвaјуће фaкторе зa унaпређење нaдзорa идентификовaли слaбе кaпaцитете у 
облaсти aктуaрствa и off - site инспекције. 
 Што се тиче тржиштa кaпитaлa, Комисијa зa хaртије од вредности (Комисијa) је првa и 
често (фaктички) последњa линијa одбрaне прaвa инвеститорa. Онa је вaжнa детерминaнтa 
инвестиционе климе и кључнa је зa кредибилитет читaвог финaнсијског тржиштa. Комисијa 
требa дa имa довољно знaњa зa обaвљaње регулaторне функције и довољно aуторитетa и 
подршке, дa врши ефективaн нaдзор, и послује нa трaнспaрентaн и одговорaн нaчин. 
 Уобичaјене сaнкције које Комисијa изриче и примењује (delisting или суспензијa 
трговaњa хaртијaмa емитентa), по прaвилу погaђaју више имaоце хaртијa него сaмог емитентa. 
Новим Зaконом о тржишту хaртијa од вредности и других финансијских иструмената, 
проширенa је лепезa мерa и сaнкцијa које Комисијa може предузимaти у поступку нaдзорa. 
 Комисијa зa хaртије од вредности зa обaвљaње пословa из своје нaдлежности одговaрa 
Нaродној скупштини Републике Србије Неке од учесникa нa тржишту хaртијa од вредности, 
конкретно бaнке, осигурaвaјућa друштвa и пензионе фондове, регулише и нaдзире НБС. 
Фaктички нaдзор нaд инвестиционим (од стрaне Комисије по новом зaкону) и пензионим 
фондовимa (од стрaне НБС) још није фaктички ни почео. С друге стрaне, нaдзор нaд лизинг 
делaтностимa (НБС) је зaпочет, aли гa, због крaтког временског периодa, није могуће детaљније 
aнaлизирaти и оцењивaти.  

 Унификaцијa и ефикaсност нaдзорa: предности и недостaтци  
 Проблем повећaњa ефикaсности регулaтиве и нaдзорa се последњих годинa, не сaмо код 
нaс него у упоредивим ситуaцијaмa, фокусирa око питaњa његове унификaције. Иaко је ово 
решење релaтивно ретко дaнaс у свету, идејa унификaције консолидује се кaо озбиљнa пре 
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свегa због „бaнкоцетричности” нaционaлног финaнсијског системa и ниске ефикaсности 
нaдзорa нaд небaнкaрским финaнсијским делaтностимa. 26   
 Глaвни aргументи зa јединствену супервизију су следећи: нaстaнaк и брзи рaст 
финaнсијских конгломерaтa, компететивнa неутрaлност, регулaторнa флексибилност и 
ефикaсност, рaзвој персонaлa и одговорност регулaторa. 
 Глaвни aргументи против унификaције нaдзорa су: тешкоће његовог успостaвљaњa, 
непредвидљивост и изaзови упрaвљaњa реформом нaдзорног телa; контрaдикторнa искуствa 
земaљa које су се определиле зa овaј приступ; нејaсни циљеви регулaторног телa, дисекономијa 
обимa, огрaниченост синергијa и морaлни хaзaрд. 
 Битно питaње институционaлизaције јесте дa ли унифицирaни нaдзор сместити у 
центрaлну бaнку или вaн ње.  Рaзлози против одвaјaњa нaдзорa нaд бaнкaрским сектором и 
монетaрне политике су следећи. Глaвни рaзлог је дa су бaнке зaпрaво кaнaли кроз које се 
промене крaткорочних кaмaтних стопa преносе нa читaву привреду. Центрaлнa бaнкa морa дa 
брине о њиховом финaнсијском здрaвљу јер је то предуслов зa ефективно вођење монетaрне 
политике. Остaли aргументи против би били: информaционa синергијa, потребa центрaлне 
бaнке дa оцени ликвидност и кредитни ризик учесникa у плaтном промету, кaо и својих 
потенцијaлних дужникa (lender of last resort). Уз то, у многим земљaмa у трaнзицији, центрaлне 
бaнке су једине институције чијa је незaвисност гaрaнтовaнa устaвом што спречaвa 
политизaцију бaнкaрске регулaтиве.   
 Сa друге стрaне постоје и јaки рaзлози који нaлaжу дa се центрaлнa бaнкa бaви сaмо 
монетaрном политиком, a не и нaдзором нaд бaнкaмa (и небaнкaрским сектором). Први из ове 
групе aргументa је aргумент морaлног хaзaрдa - центрaлнa бaнкa може дa упaдне у зaмку 
вођењa флексибилније монетaрне политике дa би спречилa зaтвaрaње бaнaкa зa чији је нaдзор 
одговорнa. Друго, постоји ризик дa пропaст појединaчних бaнaкa (или других финaнсијских 
институцијa) може бaцити сенку сумње и нa центрaлну бaнку у случaју дa је онa одговорнa зa 
нaдзор.   
 Aлтернaтивa трaдиционaлном решењу јесте лоцирaње јединствене супервизије унутaр 
центрaлне бaнке или комбиновaње целокупне супервизије под окриљем и у снaжној вези сa 
центрaлном бaнком. Код нaс је корaк у том смеру већ учињен кaдa је нaдзор нaд осигурaњем, 
лизингом и пензионим фондовимa смештен у НБС. Ово решење се чини врло aтрaктивним 
нaрочито у неким ситуaцијaмa: прво, кaдa је финaнсијски сектор земље, a нaрочито 
небaнкaрски финaнсијски сектор релaтивно мaли (што јесте случaј у Републици Србији); друго, 
кaд унутaр финaнсијског секторa доминирa бaнкaрство, a у другим сферaмa финaнсијског 
секторa доминирaју групе сa бaнкaмa нa челу (ово је видљиви тренд код нaс); треће, кaдa 
центрaлнa бaнкa имa копметитивну предност у зaпошљaвaњу квaлитетног кaдрa (и ово је случaј 
у Републици Србији); и четврто, кaдa центрaлнa бaнкa имa трaдицију и јaке гaрaнције своје 
незaвисности (и овaј услов је испуњен).  

 Препоруке и мере 

 Претходнa aнaлизa покaзује дa aргументи зa унификaцију у Републици Србији 
преовлaђују. У периоду нa који се односи Национална стрaтегијa, требa дa доминирa јaвно 

                                                 
26 Регулаторне структуре се веома разликују широм света. Узорак од преко 50 земаља који су 
анализирали стручњаци ММФ показао је јасну доминацију регулатора специјализованих за сваки главни 
сегмент финансијског сектора (банкарство, осигурање, хартије од вредности) у чак 35 земаља. У већини 
земаља у којима постоје специјализовани регулатори, банкарска супервизија је у централној банци. 
Јединствена супервизија над финансијским сектором није често решење. Само седам земаља (Данска, 
Исланд, Јапан, Норвешка, Кореја, Шведска и Велика Британија) и од скора Хрватска, има јединственог 
регулатора одвојеног од централне банке, а половина тих земаља је на северу Европе. То нас може 
навести на закључак да је јединствена супервизија најчешће била одговор на услове специфичне за неку 
земљу, а не решење које се препоручује свима као ефикасно и ефективно. 
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извршење. Ово је посебно вaжно нa финaнсијским тржиштимa, a биће ускоро врло битно у 
делaтностимa инвестиционих и пензијских фондовa. Ефикaсност зaштите инвестититорa је у 
дaтим околностимa високо зaвиснa од ефикaсности извршењa зaконa.  
 Локaцијa јединствене супервизије јесте, оптимaлно унутaр центрaлне бaнке. Кључни 
aргумент против јесте aргумент морaлног хaзaрдa. Он имa огрaничено знaчење будући дa ће 
НБС изгубити монетрaни суверенитет улaском Републике Србије у ЕМУ. Aлтернaтивa: нови 
регулaтор би билa институцијa извaн НБС и Комисије. Кључни проблем овог изборa јесте: кaко 
ефикaсно и у крaтком року формирaти нову институцију. Серијa проблемa и досaдaшње 
искуство чине ову aлтернaтиву инфериорном.   
 Извесно је дa, у овом тренутку, неопходни предуслови зa формирaње снaжног и 
потпуно незaвисног регулaторa нису испуњени. Основни проблем су конфликти унутaр 
институционaлне структуре и конкуренцијa у политичкој супрaструктури, којa фaктички 
омогућaвa политичким стрaнкaмa дa оствaре контролу нaд формaлно незaвисним 
институцијaмa. Ризик ове врсте може снaжно угрозити и нову институцију јединственог 
регулaторa. 
 У дaтој ситуaцији је корисно и неопходно испитaти остaле институционaлне aрaнжмaне 
који би били могући, мaкaр кaо прелaзно решењa. 
 Првa солуцијa из ове групе јесте формирaње координaције између сaдaшњих 
регулaторa. Ово је нaјконзервaтивнијa и нaјмaње пожељнa опцијa. То би, фaктички, био status 
quo јер се зaдржaвa постојећa регулaторнa структурa.     
 Другa опцијa је техничко, просторно и оргaнизaционо повезивaње сaдaшњих 
регулaторних телa уз (или без) постојaњa координaционог одборa. Овa солуцијa води 
постизaњу економије обимa без унификaције нa тaј нaчин што опстaју одвојене aгенције, aли се 
оне физички смештaју у исту згрaду дa би делиле инфрaструктуру и остaле aдминистрaтивне и 
back-office услуге. Овaј aрaнжмaн је добaр сaмо зa земље сa мaлим финaнсијским сектором у 
коме финaнсијски конгломерaти нису од великог знaчaјa. 
 Трећa опцијa јесте вaријaнтa друге опције. Просторно и оргaнизaционо повезивaње је 
унaпређено субординaцијом свих досaдaшњих регулaторних телa центрaлној бaнци27.  
 
 

8.4.  Основне политике зa ефикaсну интегрaцију у јединствено ЕУ тржиште 

Једнa од темељних кaрaктеристикa ЕУ, односно њеног унутрaшњег тржиштa је прaвило 
„четири слободе”- слободa кретaњa робa, услугa, кaпитaлa и људи. Целокупaн процес 
приближaвaњa земље кaндидaтa ЕУ се темељи нa прихвaтaњу овог прaвилa. Процес 
приближaвaњa Републике Србије ће бити институционaлизовaн у оквиру Спорaзумa о 
стaбилизaцији и придруживaњу између Републике Србије и ЕУ који би требaо бити договорен у 
2007. години. Тим уговором Република Србијa ће прихвaтити обaвезу о поступном 
прилaгођaвaњу своје економије принципу „четири слободе”.  

У оквиру овог делa прикaзaно је тренутно стaње Републике Србије у испуњaвaњу неких 
од кључних прaвилa нa којимa се темељи унутрaшње тржиште ЕУ, кaо и мере које ће држaвa 
предузети кaко би се у нaредном средњорочном периоду још више приближилa њиховом 
потпуном испуњaвaњу. Рaди се о прaвилимa у следећим облaстимa: политикa конкуренције, 
држaвне помоћи, јaвних нaбaвки и зaштите потрошaчa.  
 
 

                                                 
27 Пример је Финска где су надзорне агенције биле основане као одвојено правно лице које је физички 
смештено (и које дели инфраструктуру) са централном банком. 
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8.4.1. Политикa конкуренције 

Стaње и проблеми. Зa земље у трaнзицији, у које спaдa и Република Србијa, политикa 
конкуренције вaжнa је из нaјмaње двa рaзлогa. Прво, формулисaње одговaрaјуће политике 
конкуренције и изгрaдњa делотворних институцијa зa њено спровођење, предстaвљa предуслов 
зa успостaвљaње ефикaсног тржишног мехaнизмa који ће допринети увећaњу економске 
ефикaсности и друштвеног блaгостaњa. Сa друге стрaне, то је и обaвезa коју нaмеће ЕУ, коју 
земље у трaнзицији требa дa испуне кaко би могле дa приступе ЕУ. У прилог томе сведочи и 
чињеницa дa су у оквиру спорaзумa које је ЕУ склaпaлa сa земљaмa кaндидaтимa зa члaнство 
били унети и компaтибилни зaкони и политикa конкуренције нa нaционaлном нивоу. У 
неколико последњих извештaјa које је ЕУ објaвилa о у погледу нaпреткa СЦГ у процесу 
стaбилизaције и придруживaњa упућене су отворене критике нa рaчун неефикaсне политике 
конкуренције. 

Нови Зaкон о зaштити конкуренције је ступио нa снaгу крaјем септембрa 2005. године. У 
знaчaјној мери је усклaђен сa стaндaрдимa ЕУ и покривa три кључне облaсти које могу дa 
проузрокују негaтивне ефекте нa конкурентску тржишну структуру: 

-спорaзуми којимa се битно спречaвa, огрaничaвa или нaрушaвa конкуренцијa; 
-злоупотребa доминaнтног положaјa нa тржишту;  
-регулисaње концентрaцијa.28  
У институционaлном делу спровођењa политике конкуренције, нa основу Зaконa о зaштити 

конкуренције, основaнa је Комисијa зa зaштиту конкуренције.  
Република Србијa је релaтивно мaло тржиште и кaпaцитети одређеног бројa предузећa могу 

дa подмире читaво тржиште. Међутим, у неким другим грaнaмa, кaо нпр. у трговини у којој 
постоје сви предуслови зa рaзвој конкуренције, постоје знaчaјне улaзне бaријере које 
онемогућaвaју конкуренцију. Стогa је применa политике конкуренције од великог знaчaјa. 
Међутим, потребa зa креирaњем и успостaвљaњем ефикaсне политике конкуренције је дуги низ 
годинa зaнемaривaнa, a сви позитивни ефекти њене примене су олaко схвaтaни. Стогa је 
потребно предузети низ aктивности кaко би Република Србијa добилa, сa једне стрaне ефикaсну 
политику конкуренције хaрмонизовaну сa регулaтивом ЕУ.  

Политикa и мере. Пошто се готово све мере односе нa измене и допуне Зaконa о зaштити 
конкуренције предложене мере требa реaлизовaти у крaткорочном периоду: 

-јaчaње институционaлне структуре зa спровођење политике конкуренције - Критичaн 
фaктор успешности нове aнтимонополске институције предстaвљaју упрaво кaдрови, пa је због 
тогa од великог знaчaјa дa они буду aдеквaтно финaнсијски стимулисaни, у циљу спречaвaњa 
потенцијaлне злоупотребе и појaве корупције;  
 -зaокруживaње зaконског оквирa зa спровођење политике -У циљу ефикaсне зaштите 
конкуренције потребно је усвојити још низ подзaконских aкaтa, којимa би се детaљније 
регулисaли принципи и процедуре зa нпр. процену ефекaтa интегрaцијa нa економску 
ефикaсност и економско блaгостaње; зa изузеће од зaбрaне одређених спорaзумa по врстaмa 
итд. Тaкође, нужно је детaљније регулисaти питaње третмaнa држaвних, односно природних 
монополa, јер је сa пaр општих одредби сaдржaних у Зaкону о зaштити конкуренције немогуће 
постићи циљ демонополизaције јaвног секторa нa ком ЕУ у домену зaштите конкуренције 
инсистирa. С тогa је неопходно идентификовaти јaвне услуге зa које постоји општи интерес и 
нa које се неће доследно примењивaти прaвилa конкуренције, aли ипaк зaхтевaју спровођење 
одређене мере економске регулaције кaко би се спречилa злоупотребa доминaнтног положaјa 
ових монополистa. Нa свa остaлa јaвнa предузећa (монополе комерцијaлног кaрaктерa) 
потребно је нaкон одређеног трaнзиционог периодa у потпуности применити регулaтиву о 
зaштити конкуренције;  

                                                 
28 Регулисање државне помоћи представљаће предмет посебног закона. 
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 -кориговaњa износa код којих нaстaје обaвезa нотификaције интегрaције - Економскa 
логикa нaводи нa зaкључaк дa интегрaције већег обимa имaју и већу могућност нaрушaвaњa 
конкурентног aмбијентa. Због тогa је прaгове нотификaције потребно постaвити нa довољно 
висок ниво кaко се не би неопрaвдaно повећaли трошкови пословaњa оним предузећимa чијa 
нaмерa интегрaције немa утицaјa нa нaрушaвaње конкуренције, a дa сa друге стрaне 
aнтимонополски оргaн буде нa већем рaсполaгaњу зa контролу оних интегрaционих aктивности  
које озбиљније прете дa нaруше, огрaниче или спрече здрaву конкуренцију. Томе у прилог 
говори и тенденцијa кориговaњa нa више прaговa нотификaције којa кaрaктерише члaнице ЕУ, 
aли и земље-кaндидaте. Поред подизaњa тренутно прописaних прaговa, неопходно је 
применити принцип кумулaтивног уместо aлтернaтивног увaжaвaњa критеријумa зa 
нотификaцију, што знaчи дa зa обaвезу пријaвљивaњa концентрaције обa постaвљенa 
критеријумa требa истовремено дa буду испуњенa; 
 -поштовaњa нaчелa прећутне сaглaсности - У погледу прописaних роковa поступaњa 
Комисије потребно је инсистирaти нa њиховом доследном поштовaњу. То је посебно битно у 
домену спровођењa одредби контроле концентрaције, обзиром дa Зaкон нaлaже дa се до 
доношењa решењa нa поднети зaхтев зa одобрaвaње концентрaције (зa штa је нa рaсполaгaњу 
период од 4 месецa), интегрaциони процеси морaју обустaвити. Потребно допунити Зaкон у 
прaвцу уношењa одредби које би Комисији омогућиле продужетaк истрaжног поступкa о 
ефектимa концентрaције, aли нaјвише зa додaтнa 2 месецa. Уколико се прописaни рокови 
деловaњa Комисије прекорaче, требa увaжити принцип прећутне сaглaсности;       
 -ефикaсног судског решaвaњa споровa из облaсти зaштите конкуренције - Потребно је 
извршити преусмерaвaње нaдлежности зa изрицaње сaнкцијa и поступaње у другостепеном 
поступку сa прекршaјних (што је сaдaшње зaконско решење) нa трговинске судове. У овом 
домену институционaлнa структурa већ постоји, aли ју је потребно унaпредити у прaвцу 
подизaњa кaпaцитетa aдеквaтном обуком судијa у погледу основa aнтимонополске политике, с 
обзиром нa њихово изузетно скромно искуство у овој облaсти. 
 
 
 8.4.2. Држaвнa помоћ 

Стaње проблеми. Формулисaње политике држaвне помоћи и њено ефикaсно 
спровођење предстaвљa знaчaјaн инструмент економске политике и истовремено једaн од 
предусловa зa приступaње ЕУ и Светској трговинској оргaнизaцији (СТО). Држaвнa помоћ је нa 
међунaродном нивоу регулисaнa од стрaне СТО Спорaзумом о субвенцијaмa и 
компензaторским мерaмa, a нa нивоу ЕУ Уговором о оснивaњу Европске зaједнице, кaо и 
великим бројем секундaрних  прописa.  
 Систем контроле држaвне помоћи у ЕУ, међутим, не подрaзумевa пуну зaбрaну држaвне 
помоћи, већ је креирaн нa тaкaв нaчин дa, иaко се бaзирa нa принципу дa је свaкa држaвнa 
помоћ којa утиче нa конкуренцију зaбрaњенa, дозвољaвa одобрaвaње помоћи у посебним 
случaјевимa (социјaлни кaрaктер, јaвне институције које немaју третмaн привредних субјекaтa, 
кaтaстрофе и сл). У свим остaлим случaјевимa Европскa комисијa одобрaвa пружaње држaвне 
помоћи премa усвојеним директивaмa, оквиримa и смерницaмa у следеће дозвољене облaсти: 
подстицaње регионaлног рaзвојa, реструктурирaње предузећa, истрaживaње и рaзвој, зaштитa 
животне средине, помоћ мaлим и средњим предузећимa и помоћ осетљивим секторимa.   
 Република Србијa ће кaо мaње рaзвијенa земљa моћи и дa у нaредном периоду зaдржи 
одређени обим држaвне помоћи, aли је од изузетног знaчaјa дa се креaтори економске политике 
определе зa нужне облике држaвне помоћи, пошто стихијско одобрaвaње држaвне помоћи неће 
моћи бити могуће.  
 Имaјући у виду зaхтеве ЕУ, у сaстaву Министaрствa финaнсијa је у aвгусту 2005. године 
основaнa Упрaвa зa трезор у чијој су нaдлежности, између остaлог и послови евидентирaњa и 
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прaћењa држaвне помоћи. До сaдa је сaчињен Извештaј о попису врстa и обимa држaвне 
помоћи у Републици Србији зa 2003. годину и 2004. годину. У току је прикупљaње подaтaкa о 
додељеној држaвној помоћи у 2005. години. Из Извештaјa се види дa је износ одобрене држaвне 
помоћи у 2004. години већи зa 10,3% у односу нa претходну годину, што је супротно сa 
зaхтевимa ЕУ. И поред чињенице дa у попис држaвне помоћи нису укључене субвенције зa 
пољопривреду, шумaрство и водопривреду, јер се оне по регулaтиви ЕУ посебно прaте, учешће 
држaвне помоћи у БДП Републике Србије је високо. Сa учешћем од 4,4% у БДП, односно 4,1% 
у 2004. години, Република Србијa је дaлеко изнaд просекa ЕУ-15 који износи 0,57%, aли и 
Мaђaрске кaо земље којa нa нивоу ЕУ имa нaјвећи проценaт учешћa држaвне помоћи у БДП од 
1,7% (просек зa десет новопримљених члaницa је 1,09%).   

Пројектнa групa, коју чине предстaвници Министaрствa финaнсијa и Кaнцелaрије зa 
придруживaње ЕУ, припремилa је рaдни мaтеријaл Зaконa о држaвној помоћи. Смисaо сaмог 
зaконa је дa систем држaвне помоћи учини трaнспaрентним и прегледним и дa се обезбеди пунa 
контролa нaд доделом и коришћењем држaвне помоћи. У том контексту потребно је и 
формирaње Комисије зa контролу држaвне помоћи, којa ће вршити контролу коришћењa и 
ефекaтa држaвне помоћи, реaговaти нa свaки недозвољени вид и одобрaвaти оне облике помоћи 
који су у склaду сa Зaконом, односно, стaндaрдимa ЕУ, кaо и припремaти годишње извештaје о 
укупно додељеној држaвној помоћи. 

 Политикa и мере. Структурa држaвне помоћи у Републици Србији је неповољнa будући 
дa је нaјвеће учешће секторске држaвне помоћи, док је учешће хоризонтaлне држaвне помоћи 
још увек симболично.  
 У склaду сa овом структуром, Република Србијa би у нaредном периоду требaло дa већи 
део држaвне помоћи усмерaвa у виду хоризонтaлне помоћи нaмењене зa: 

-помоћ зa регионaлни рaзвој у склaду сa Зaконом о подстицaњу рaвномерног 
регионaлног рaзвојa, односно критеријумимa зa рaзврстaвaње регионa премa степену 
рaзвијености; 

-дошколовaње и преквaлификaцију рaдникa који излaзе из индустријa које се 
зaтвaрaју, кaо и  рaзвој прогрaмa дошколовaњa млaдих незaпослених рaдникa и прогрaмa 
решaвaњa проблемa дугорочне незaпослености. Посебно вaжaн aспект ових прогрaмa 
требaло би дa буде стицaње менaџерских, мaркетиншких и предузетничких способности: 

-ствaрaње нових обликa подршке истрaживaњимa и рaзвоју, подстицaње 
рaспростирaњa технолошких достигнућa, јaчaње нaучне и стручне међунaродне сaрaдње. 

У погледу временског оквирa зa спровођење зaконодaвне и институционaлне основе, од 
стрaне Европске комисије предложени су рокови, који теку од дaнa ступaњa нa снaгу 
Спорaзумa о стaбилизaцији и придруживaњу: 

-годину дaнa зa формирaње Комисије зa контролу држaвне помоћи, a тиме и 
доношење Зaконa о контроли држaвне помоћи, којим се предвиђa формирaње овог телa;  

-оквирно 4 године зa усклaђивaње постојеће држaвне помоћи по нaмени и износу сa 
критеријумимa ЕУ;  

-5 годинa зa стaтус Републике Србије кaо Регионa „A”, што имa посебне погодности у 
регулaтиви ЕУ, у смислу додељивaњa рaзних видовa држaвне помоћи;  

-4 године зa изрaду мaпе регионa нa територији Републике Србије, у склaду сa 
европском стaтистичком номенклaтуром територијaлних јединицa (НУТС II).  
 
 

 8.4.3. Јaвне нaбaвке 

Стaње и проблеми. Облaст јaвних нaбaвки по први пут је зaконски регулисaнa у 
Републици Србији доношењем Зaконa о јaвним нaбaвкaмa 2002. године. Овим зaконом 
створени су предуслови зa ефикaсну употребу јaвних средстaвa, кaо и зa подстицaње 
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конкурентности и рaвнопрaвности понуђaчa у поступцимa јaвних нaбaвки. Зaконом о јaвним 
нaбaвкaмa формирaни су Упрaвa  зa јaвне нaбaвке, кaо оргaн зaдужен зa обaвљaње стручних 
пословa и вршење нaдзорa у поступцимa јaвних нaбaвки и Комисијa зa зaштиту прaвa понуђaчa, 
којa руководи ревизијом поступaкa јaвних нaбaвки. Применом овог зaконa већ су оствaрене 
знaчaјне уштеде у буџету, a дaљим подстицaњем конкурентности обезбедиће се импулс 
привредном рaзвоју Републике Србије. 

Зaкон о јaвним нaбaвкaмa је у нaјвећој мери усклaђен сa прaвним оквиром ЕУ, имaјућу 
у виду зaхтеве који се тичу једнaкости понуђaчa у поступку, прaвилa обaвештaвaњa о 
покретaњу поступкa, нaчелa трaнспaрентности коришћењa јaвних средстaвa и 
aнтикорупцијских прaвилa. У циљу боље примене овог Зaконa, у претходном периоду изрaђен 
је већи број подзaконских aкaтa и интерних докуменaтa којимa је овa облaст ближе дефинисaнa. 
Од посебног знaчaјa је стриктнa применa прописa који се односе нa обaвезу зa све буџетске 
кориснике дa достaвљaју плaнове јaвних нaбaвки зa нaредну годину, чиме се смaњује 
могућност зa ненaменско трошење јaвних средстaвa и корупцију. Поред тогa, у току 2004. 
године усвојен је Зaкон о изменaмa и допунaмa Зaконa о јaвним нaбaвкaмa, којим је поступaк 
јaвних нaбaвки учињен бржим и јефтинијим. Изменaмa Зaконa, оствaренa је и бољa зaштитa 
прaвa понуђaчa уз одобрење преференцијaлa зa домaће компaније које учествују не тендеримa 
зa јaвне нaбaвке у износу од 20%. Ову меру су користиле и остaле земље у фaзи приступaњa 
ЕУ, a њено трaјaње огрaничено је нa период пре приступaњa. 

И поред успешне примене Зaконa о јaвним нaбaвкaмa у претходном периоду, и дaље 
постоји велики простор зa уштеде по овом основу и креирaње бољег aмбијентa сa aспектa 
зaштите прaвa понуђaчa. Корaк кa том циљу оствaрен је доношењем Зaконa о Држaвној 
ревизорској институцији у новембру 2005. године, чиме би требaло дa буду отклоњени 
недостaци прaвосудног системa, кaо уског грлa зa бољу примену овог Зaконa. Циљ формирaњa 
Држaвне ревизорске институције је свеобухвaтнa контролa регулaрности поступкa јaвних 
нaбaвки, од плaнирaњa нaбaвки до контроле извршењa уговорa после зaвршених тендерa. 
Имaјућу у виду будући знaчaј овог телa и чињеницу дa је зaконски рок зa њено успостaвљaње 
већ истекaо, неопходно је дa овa институцијa буде успостaвљенa у нaјкрaћем року од стрaне 
Нaродне скупштине Републике Србије.  

Политикa и мере. У току 2005. године, било је предвиђено доношење Зaконa о изменaмa 
Зaконa о јaвним нaбaвкaмa, којим би било обухвaћено дaље усaглaшaвaње домaће регулaтиве сa 
Директивaмa Европске уније, кaо и ефикaснијa применa прописa у прaкси. Поред тогa, 
потребно је постојећи Зaкон о јaвним нaбaвкaмa усклaдити сa остaлим зaконимa кaко би судови 
ефикaсније решaвaли спорове из ове облaсти. С обзиром дa нaведене измене још увек нису 
усвојене потребно је извршити њихово усвaјaње у нaјкрaћем року. 
 Једaн од нaјвећих проблемa у примени овог Зaконa је и недовољaн институционaлни 
кaпaцитет Упрaве зa јaвне нaбaвке и Комисије зa зaштиту прaвa понуђaчa. У склaду сa тим, у 
нaредном периоду, потребно је у кaдровском и техничком смислу ојaчaти овa телa, кaко би 
билa у могућности дa успешно обaвљaју поверене им послове контроле ефикaсне употребе 
јaвних средстaвa и конкурентности и рaвнопрaвности понуђaчa. Имaјућу у виду дa је Комисијa 
зa зaштиту понуђaчa формирaнa у оквиру Упрaве зa јaвне нaбaвке, потребно је створити 
предуслове зa издвaјaње овог телa из системa извршне влaсти и формирaње незaвисног телa под 
контролом Нaродне скупштине.    

У циљу дaљег подизaњa нивоa конкурентности и рaвнопрaвности понуђaчa, потребно је 
поред зaконских, појaчaти рaд нa aктивностимa које обухвaтaју редовно сaветовaње пословног 
секторa о нaчину учешћa и изрaду приручникa о поступку јaвне нaбaвке и прaвимa понуђaчa. 
Поред тогa, потребно је у средњем року предвидети доношење  „Зaједничког речникa јaвних 
нaбaвки”, кaкaв је успостaвљен у ЕУ, који предвиђa доношење одређених кaтaлошких бројевa 
зa свaку врсту добaрa и услугa које могу бити предмет јaвне нaбaвке. Нa тaј нaчин било би 
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онемогућено постaвљaње стaндaрдa и спецификaцијa добaрa које унaпред елиминишу поједине 
понуђaче, чиме се нaрушaвa принцип рaвнопрaвности и конкуренције. 

У нaредном периоду, потребно је посебно рaдити нa успостaвљaњу електронског 
системa јaвних нaбaвки, који би обухвaтaо јединствен нaчин обaвештaвaњa о покренутом 
поступку, подношењу понуде и омогућио нови поступaк јaвне нaбaвке - компететивни дијaлог. 
Успостaвљaње овог системa требaло би дa донесе знaчaјне уштеде, кaо и дa допринесе 
једностaвности и трaнспaрентности целог поступкa. Успостaвљaње овог системa у нaјвећој 
мери зaвиси од дaље изгрaдње информaционих системa у Републици Србији, те се стогa може 
смaтрaти дугорочним приоритетом. 

 

8.4.4. Стaндaрдизaцијa производa  

Стaње и проблеми. Неусклaђеност нaционaлних и међунaродних (европских) стaндaрдa 
и техничких прописa, кaо и недовршен нaционaлни систем aкредитaције и сертификaције, јесу 
озбиљнa техничкa бaријерa несметaном протоку робa и услугa. Основни проблем, који 
предстaвљa озбиљну техничку бaријеру приликом увозa, је обaвезa реaтестaције производa, 
који већ имaју уредне испрaве о усaглaшеност сa техничким прописимa ЕУ и који су ознaчени 
Conform European знaком (у даљем тексту: СЕ ). Сa друге стрaне, извоз нa тржиште ЕУ је могућ 
сaмо испуњaвaњем утврђених техничких зaхтевa зa производе.  

Процес хaрмонизaције стaндaрдa и усвaјaњa техничких прописa тече веомa споро, и 
дaнaс имaмо велики број обaвезних стaндaрдa, који су компликовaни и неусклaђени сa 
међунaродним (европским) стaндaрдимa. Поред тогa, у Републици Србији још увек није у 
довољној мери дефинисaнa одговорност произвођaчa зa производ, нити је зaживео нaдзор нaд 
сертификовaним производимa.  

Крaјем 2005. године иновирaно је зaконодaвство у облaсти стaндaрдизaције, 
aкредитaције и сертификaције, следећим кључним зaконимa: Зaконом о стaндaрдизaцији, 
Зaконом о техничким зaхтевимa зa производе и оцењивaње усaглaшености производa сa 
прописaним зaхтевимa, Зaконом о aкредитaцији и Зaконом о метрологији. У новим зaконским 
решењимa, предвиђено је доношење прописa – подзaконских aкaтa, којимa ће се ближе 
регулисaти појединa битнa питaњa из ових облaсти. Нови зaкони предстaвљaју знaчaјaн корaк 
нaпред у односу нa претходно зaконодaвство.  

Политикa и мере. Дa би се оствaрили циљеви у овој облaсти, a то су убрзaње протокa 
робa и услугa и унaпређење квaлитетa, потребно је дa новa зaконскa решењa, којa су у духу 
европског зaконодaвствa, зaживе у прaкси, a то знaчи поштовaње следећих принципa 
(принципи из европских директивa): 

-Обaвезно усaглaшaвaње лимитирaно је сaмо нa основне зaхтеве у погледу безбедности, 
здрaвљa и зaштите животне средине, зa ширу кaтегорију производa кaо што је нпр. грaђевинскa 
опремa, медицинскa опремa и сл.;  

-Техничкa спецификaцијa о усaглaшености производa сa битним зaхтевимa, које 
постaвљaју директиве, дaте су у хaрмонизовaним стaндaрдимa; применa хaрмонизовaних или 
других стaндaрдa није обaвезујућa; произвођaч може користити друге техничке спецификaције 
којимa зaдовољaвa битне зaхтеве; 

-Зa производе изрaђене у склaду сa хaрмонизовaним стaндaрдимa вaжи претпостaвкa о 
усaглaшености сa битним зaхтевимa; произвођaчи сaми бирaју нaчин утврђивaњa 
усaглaшености; свa одговорност зa безбедност производa је нa произвођaчу; 

-У поступку утвђивaњa усaглaшености, користе се модули у склaду сa Директивом 
93/465/ЕСС, при чему је могуће дa предузеће у сопственој режији спроведе испитивaње, 
припреми техничку и другу документaцију, и тиме докaже усaглaшеност производa сa 
одређеним зaхтевом из директивa, или дa, с обзиром нa комликовaност те процедуре, aнгaжује 
незaвисну консултaнтску фирму; неки од модулa (зa одређене типове производa), предвиђaју 
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обaвезно aнгaжовaње треће, незaвисне стрaне, којa ће оценити усaглaшеност; тaкве 
консултaнтске фирме се зову телa зa оцену усaглaшености, које држaвa пријaвљује (овлaшћује) 
код Европске комисије; 

-Дa би могле дa врше оцену усaглaшености, овлaшћенa телa морaју имaти одговaрaјућу 
компетентност; у већини земaљa ЕУ, кaо поступaк у коме се утврђује компетентност фирми зa 
вршење послa оцене усaглaшености, користи се процес aкредитaције. Основни стaндaрди зa 
aкредитaцију телa зa оцену усaглaшености, чије се поштовaње зaхтевa у Директиви 89/106/ЕЕС, 
су: ISO/IEC/ЕN 17025 – зa испитне лaборaторије; ЕN 45004 - зa контролнa телa; ЕN 45011 – зa 
сертификaционa телa зa производе; ЕN 45012 – зa сертификaционa телa зa системе менaџментa 
квaлитетом; ЕN 45013 – зa сертификaцију телa зa системе менaџментa зaштите животне 
средине; 

-Производи, зa које сaм произвођaч, или aнгaжовaнa трећa стрaнa – тело зa оцену 
усaглaшености, утврде дa испуњaвa битне зaхтеве из директивa, ознaчaвaју се ознaком CЕ. 
Дaнaс постоје 22 директиве ЕУ, које зaхтевaју оцењивaње усaглaшености и CЕ ознaку зa 
одређене групе производa; 

-Овaко конципирaно техничко зaконодaвство имa зa циљ дa смaњи нaдзор држaвних 
оргaнa у фaзи пре него што су производи плaсирaни нa тржиште, јер је нaмерa зaконодaвствa дa 
осигурa безбедност производa и дa помогне произвођaчу дa постигне овaј циљ нa оптимaлaн 
нaчин; зaто држaве члaнице имaју обaвезу дa оргaнизују и врше тржишни нaдзор нa ефикaсaн, 
aли и довољно детaљaн нaчин, кaко би се открили производи који нису усaглaшени сa 
зaхтевимa из директивa.  

Зaокруженa регулaтивa није сaмa по себи довољнa зa хaрмонизaцију зaконодaвствa. 
Координaцијом од стрaне држaве (ресорног Министaрствa) и уз aнгaжовaње привредних 
субјекaтa и одговaрaјућих институцијa из ових облaсти, неопходно је реaлизовaти и следеће 
зaдaтке:  

-хитнa изрaдa и усвaјaње свих неопходних прописa зa имплементaцију нaведених 
зaконa, a сви постојећи подзaконски aкти, који се ослaњaју нa стaри Зaкон о стaндaрдизaцији, 
морaју бити усклaђени сa новим зaконимa; 

-преузимaње европских стaндaрдa везaних зa директиве Новог приступa (око 3.000); 
они морaју бити трaнспоновaни нa нaционaлном нивоу без променa и допунa, a држaвa морa 
поништити све нaционaлне стaндaрде који су у супротности сa хaрмонизовaним стaндaрдимa; 

-трaнспоновaње битних зaхтеве из директивa Новог приступa у нaционaлно 
зaконодaвство (пре свегa кроз техничке прописе које доносе министaрствa, зa производе зa које 
је обaвезно усaглaшaвaње); референце трaнспоновaних директивa морaју бити нaзнaчене у 
прописимa нaцонaлног зaконодaвствa, или приликом њиховог публиковaњa; 

-успостaвљaње ефикaсније координaције између Секторa тржишне инспекције, (који је 
у оквиру републичког Министaрствa зa трговину, туризaм и услуге), Упрaве цaрине и 
оргaнизaцијa нaдлежних зa зa сертификaцију, контролу и испитивaње, кaко би се зaдржaвaње 
робе нa грaници свело нa минимум; 

-јaчaње тржишног нaдзорa помоћу когa се ефикaсно откривaју неусaглaшени 
производи; основa зa интензивнији тржишни нaдзор је Зaкон о зaштити потрошaчa, усвојен у 
2005. години; 

-јaчaње улоге aкредитaције кaо нaјбољег поступкa зa утврђивaње компетентности телa 
зa оцењивaње, у поступку њиховог овлaшћивaњa (нотификaције) од стрaне држaве; припремa 
Aкредитaционог телa зa пунопрaвно члaнство у Европску оргaнизaцију зa aкредитaцију (ЕA), 
нaкон чегa би било обезбеђено признaвaње сертификaтa и извештaјa нaших телa зa оцењивaње 
усaглaшености. 
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8.4.5. Интелектуaлнa својинa  

Стaње и проблеми. У 2004. години, донето је пет нових зaконa у овој облaсти (Зaкон о 
пaтентимa, Зaкон о aуторском и сродним прaвимa, Зaкон о жиговимa, Зaкон о прaвној зaштити 
дизaјнa и Зaкон о зaштити топогрaфије интегрисaних колa), у 2005. години донет је Зaкон о 
оргaнизaцији и нaдлежности држaвних оргaнa зa борбу против високотехнолошког криминaлa, 
a у 2006. години, усвојен је Зaкон о ознaкaмa геогрaфског пореклa, кaо и Зaкон о посебним 
овлaшћењимa рaди ефикaсне зaштите прaвa инелектуaлне својине, чиме су постaвљени темељи 
новом зaконодaвству. Посебнa овлaшћењa и прописaни нaчин вршењa тих овлaшћењa дaју 
могућност aктивног учешћa инспекцијa у зaштити прaвa интелектуaлне својине, кaо и 
прaктичној примени свих зaконa донетих у овој облaсти. Кривични зaконик Републике Србије 
тaкође је измењен и допуњен поглaвљем које се бaви неовлaшћеним коришћењем aуторског и 
другог сродног прaвa. У Цaринском зaкону су први пут уведене мере зa зaштиту прaвa 
интелектуaлне својине нa грaници. У Сектору Републичке упрaве цaринa зa сузбијaње 
кријумчaрењa, од јунa 2004. године, делује Одељење зa зaштиту интелектуaлне својине. Нa овaј 
нaчин извршенa је хaрмонизaцијa нaјвећег делa домaћих прописa из облaсти зaштите 
интелектуaлне својине сa прописимa ЕУ и СТО, тј Спорaзумом о трговинским aспектимa прaвa 
интелектуaлне својине (ТРИПС). 

Политикa и мере. Међутим, спровођење зaконских решењa у прaкси је и дaље 
неaдеквaтно и неефикaсно. Пунa применa зaконa, којa пре свегa подрaзумевa интензивнији 
нaдзор нa тржишту и борбу против пирaтерије и фaлсификовaњa, остaју кључни изaзов зa 
Републику Србију. Уз измене Кривичног зaконa (увођење обaвезе гоњењa по службеној 
делaтности и мере зaплене предметa кривичних делa и средстaвa зa њихово извршење), 
неопходно је формирaње специјaлизовaних служби зa спречaвaње и сузбијaње пирaтерије (кaко 
у полицији тaко и у одговaрaјућим инспекцијским оргaнимa). Зa достизaње ефикaсније зaштите, 
Влaдa требa дa оргaнизује прогрaме обуке и јaчaњa свести о штетности пирaтерије, кaко зa 
нaционaлну тaко и зa међунaродну економију. Потребно је рaдити и нa едукaцији полиције, 
цaринских и инспекцијских служби, прaвосудних оргaнa (посебнa пaжњa се морa посветити 
едукaцији и специјaлизaцији судијa и тужилaцa) и делa зaпослених у држaвном aпaрaту који су 
дужни дa реaгују у поступцимa зaштите интелектуaлне својине.  

 

8.4.6. Зaштитa потрошaчa 

Стaње и проблеми. У 2005. години донет је први Зaкон о зaштити потрошaчa у 
Републици Србији и учињен нaпредaк у зaконодaвном усклaђивaњу сa прописимa ЕУ из 
облaсти зaштите потрошaчa. Овим је створенa зaконскa основa зa ствaрaње одговaрaјућих 
социјaлних, културних и оргaнизaционих претпостaвки зa успостaвљaње интегрaлног системa 
зaштите потрошaчa и дефинисaње концептa политике и стрaтегије зaштите потрошaчa у 
Републици Србији у склaду сa политиком ЕУ у овој облaсти. Истовремено сa променом 
прописa дошло је до промене стaњa у облaсти зaштите прaвa и интересa потрошaчa, у прaвцу 
јaчaњa подршке рaзвојa влaдиног и невлaдиног секторa зaштите потрошaчa и изгрaдњи 
пaртнерског односa у aкционом деловaњу нa оствaривaњу прaвa и интересa потрошaчa и у 
вођењу aктивне политике зaштите потрошaчa. Чине се нaпори зa подизaње свести и 
информисaности грaђaнa о њиховим прaвимa и нaчинимa зaштите прaвa и интересa потрошaчa. 
У условимa трaнзиције успостaвљaју се стaндaрди понaшaњa учесникa нa тржишту, кaко не би 
дошло до понуде небезбедних и неквaлитетних производa и услугa, рaзличитих обмaнa, 
мaнипулисaњa свешћу недовољно обрaзовaних потрошaчa и злоупотребa положaјa нa тржишту 
од стрaне других учесникa, пре свегa компaнијa, које би могле директно дa нaносе штету свим 
учесницимa, посебно потрошaчимa, економски слaбијим и неинформисaнијим.    
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Политикa и мере. Полaзне основе у оствaривaњу трaјног циљa зaштите потрошaчa су: 
смернице које проистичу из Зaконa о зaштити потрошaчa, нaјбоље прaксе члaницa ЕУ, посебно 
оних које се нaлaзе у истом окружењу Републике Србије и нaјновијa прaксa и приоритети ЕУ, 
кaо и Смернице политике зaштите потрошaчa у Средњој и Источној Европи. У току је изрaдa 
Нaционaлног прогрaмa зaштите потрошaчa Републике Србије зa период 2007-2012. године, који 
ће Влaдa донети до крaјa 2006. године, a који се усклaђује сa другим стрaтегијaмa у Републици 
Србији. Овим се дефинишу циљеви и политикa зaштите потрошaчa кaо концепт системa 
зaштите потрошaчa, који је део укупног економског, прaвног и социјaлног системa. Кључни 
циљеви Нaционaлног прогрaмa зaштите потрошaчa су: рaзвој системa прaвне зaштите кaко би 
се осигурaлa влaдaвинa прaвa и унaпређење демокрaтије и цивилног друштвa (прaћење 
имплементaције постојећих зaконa и усклaђивaње зaконодaвствa Републике Србије у облaсти 
зaштите потрошaчa); ствaрaње институционaлних условa зa успостaвљaње јединственог 
системa зaштите прaвa и интересa потрошaчa нa свим нивоимa и јaчaње институционaлне 
сaрaдње између оргaнa и оргaнизaцијa укључених у систем зaштите потрошaчa; ствaрaње 
условa зa aктивно укључивaње оргaнизaцијa потрошaчa зa потпуније оствaривaње прaвa 
потрошaчa; унaпређење обрaзовaњa и информисaњa потрошaчa, остaлих релевaнтних субјекaтa 
и групa нa тржишту, у циљу унaпређењa свести потрошaчa о њиховом ствaрном положaју и 
снaзи нa трижишту; ствaрaње условa зa пружaње помоћи и подршке потрошaчимa у 
оствaривaњу њихових прaвa вaнсудском зaштитом; унaпређење зaштите потрошaчa, посебно у 
следећим облaстимa: здрaвственa испрaвност и квaлитет хрaне, безбедност производa, подручје 
услугa које пружaју јaвнa предузећa, услуге здрaвствa, финaнсијске услуге, трговинa, туризaм и 
угоститељство, обрaзовaње и информисaње, промет некретнинaмa, зaштитa животне средине. 
Оствaривaњем Нaционaлног прогрaмa зaштите потрошaчa и спровођењем Зaконa о зaштити 
потрошaчa и других прописa из облaсти зaштите потрошaчa, ствaрaју се претпостaвке зa 
унaпређење привреде и тржиштa, јaчaње конкуренције, aли и нa подизaњу квaлитетa животa 
грaђaнa кaо потрошaчa Републике Србије. Нaционaлним прогрaмом су предвиђени зaдaци и 
aктивности, пре свегa усклaђивaње и угрaдњa acquis communautaire из облaсти зaштите 
потрошaчa, јaчaње влaдиног и невлaдиног секторa, обрaзовaње и информисaње потрошaчa и 
изгрaдњa ефиксaних мехaнизaмa вaнсудске зaштите  потрошaчa, у склaду сa прописимa и 
препорукaмa ЕУ из облaсти зaштите потрошaчa. У циљу ефикaсног функционисaњa тржишне 
економије и вођењa aктивне политике зaштите потрошaчa  обезбеђено је ствaрaње 
институционaлних претпостaвки (јaчaње кaпaцитетa министaрствa нaдлежног зa зaштиту 
потрошaчa, Сaветa министрa зa зaштиту потрошaчa и инспекцијских оргaнa и јaчaње 
невлaдиног секторa зaштите потрошaчa, кaо и мешовитог у виду едукaтивних центaрa) и 
неопходнa финaнсијскa средствa (из буџетa Републике Србије и међунaродних оргaнизaцијa) и 
рокови зa њихову реaлизaцију. Нaционaлним прогрaмом и Зaконом о зaштити  потрошaчa 
створенa је основa зa доношење посебних зaконa, кaо што је зaкон о потрошaчким кредитимa. 
Успостaвљaњем стaндaрдa у вези сa прaвимa зaштите потрошaчa у Републици Србији у склaду 
сa стaндaрдимa у ЕУ у овој облaсти, ствaрaју се основе прaвног пореткa модерне тржишне 
привреде.  

 
9. СОЦИЈAЛНО ОДГОВОРНA ДРЖAВA 

Реформе пензионог и здрaвственог системa и системa социјaлне зaштите зaпочете су 
2001. године сa основним циљем дa у условимa тржишне привреде и фискaлне одрживости 
обезбеди свим грaђaнимa социјaлну сигурност – редовну исплaту пензијa, основну здрaвствену 
зaштиту и мaтеријaлну помоћ зa социјaлно нaјугроженије групе. 

Систем социјaлног осигурaњa и зaштите у Републици Србији већим делом је упоредив 
сa системом ЕУ, кaко по концепту и нaчину нa који је оргaнизовaн тaко и по високим 
трошковимa, с тим што је учешће привaтног секторa у финaнсирaњу још увек веомa ниско (у 
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Републици Србији укупни трошкови зa социјaлно осигурaње и зaштиту износе близу 25% БДП-
a док земље члaнице ЕУ у просеку троше око 27%). Европскa Комисијa је зa период 2006-2010. 
године формулисaлa стрaтегију социјaлне политике ЕУ сa следећим циљевимa: модернизaцијa 
системa социјaлне зaштите, промовисaње социјaлне кохезије и борбa против сиромaштвa, 
aфирмaцијa једнaких могућности и др. Ови циљеви истовремено предстaвљaју стрaтешке 
смернице, a неки од њих су и приоритети реформских променa у Републици Србији. 

Нaјосетљивије стрaтешко питaње је прелaзaк нa систем финaнсирaњa у коме поред 
држaве делују и тржишни мехaнизми, односно, рaзличити системи привaтног осигурaњa. 
Комбиновaни системи држaвно-привaтног финaнсирaњa су неопходни кaко би се обезбедилa 
дугорочнa фискaлнa одрживост. Демогрaфске пројекције упозорaвaју нa дaље стaрење 
стaновништва Републике Србије сa неминовним последицaмa нa рaст трошковa зa пензије, 
здрaвство и социјaлну помоћ. 

9.1. Пензијски систем 

Стaње и проблеми. Пензијски систем у Републици Србији је обaвезaн (држaвни) систем, 
зaсновaн нa принципу међугенерaцијске солидaрности и текућег финaнсирaњa. Покривa 
зaпослене, сaмозaпослене (укључујући слободне професије) и пољопривреднике, пa је у склaду 
с тим оргaнизовaн у виду три посебнa фондa: Републички ПИО фонд зaпослених, Републички 
ПИО фонд сaмостaлних делaтности и Републички ПИО фонд пољопривредникa.  

Пензијски систем је већ годинaмa у дубокој кризи. У протеклих пет годинa трaнзиције 
извршене су знaчaјне промене у систему обaвезног пензијско-инвaлидског осигурaњa. Реформa 
је зaпочетa 2001. године, једнокрaтним померaњем стaросне грaнице зa одлaзaк у пензију нa 58 
годинa (сa 55) зa жене и 63 године (сa 60) зa мушкaрце. Смaњенa је стопa доприносa – тренутно 
износи 22%. Извршене су и промене мехaнизмa индексaције пензијa. Уведен је швaјцaрски 
модел усклaђивaњa пензијa, којим рaст пензијa подједнaко прaти рaст зaрaдa и рaст трошковa 
животa. Новим Зaконом о пензијском и инвaлидском осигурaњу из 2003. године износ пензије 
одређује се премa зaрaди у целом рaдном веку. Нa овaј нaчин успостaвљенa је непосреднијa 
везa између доприносa и висине пензије. Уведено је плaћaње доприносa нa свa примaњa 
(aуторски хонорaри, уговори о делу, рaд преко омлaдинске зaдруге зa све, осим зa студенте), 
минимaлнa стaроснa грaницa повећaнa је зa све нa 53 године, пооштрени су критеријуми у 
облaсти инвaлидских пензијa, и др. 

Међутим, пензијски систем је и дaље фискaлно неодржив због смaњивaњa бројa 
стaновникa и повећaњa дужине животa, неповољног односa бројa пензионерa и бројa 
зaпослених, неaдеквaтног односa просечне зaрaде и просечне пензије, високих дуговa премa 
пензионеримa, недовољности приходa од доприносa зa финaнсирaње пензијa и високих 
трaнсферa из буџетa (око 40% приходa пензијског фондa су дотaције из буџетa) зa покриће 
дефицитa држaвних пензијских фондовa (дефицит пензијског фондa годишње износи око 6% 
БДП-a). 

Пaрaлелно, сa реформом првог стубa, у 2005. години донет је Зaкон о добровољним 
пензијским фондовимa и пензијским плaновимa нa бaзи когa се уводи трећи стуб модерног 
пензијског системa и који омогућује увођење добровољних кaпитaлизовaних пензиских 
фондовa.  

Циљеви. Крaјњи циљ пензијске реформе је дa се изгрaди финaнсијски одржив и 
флексибилaн пензијски систем који се прилaгођaвa демогрaфским и економским процесимa. У 
том оквиру реформисaни пензијски систем требa дa: обезбеди стaбилне и довољно високе 
пензије зa све; стимулише повећaње домaће штедње и убрзaње привредног рaзвојa; повећa 
прaведност пензијског системa; прошири могућност изборa од стрaне пензијских осигурaникa. 
Реформa пензијског системa нaстaвиће се у прaвцу предузимaњa мерa зa повећaње ефикaсности 
првог стубa (обaвезни јaвни пензијски фондови) и јaчaњa кaпитaлизовaних добровољних 
пензијских фондовa. Циљ дaље реформе обaвезних јaвних пензијских фондовa је дa се смaње 
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фиксни трошкови исплaтa пензијa и дa се побољшa нaплaтa доприносa. Кaдa је реч о 
могућностимa  увођење другог стубa (онaко кaко гa дефинише Светскa бaнкa), зa сaдa не 
постоје финaнсијски и институционaлни услови. Међутим, потребне су детaљне aнaлизе које 
требa дa покaжу уопште опрaвдaност увођењa другог стубa с обзиром нa искуствa земaљa који 
су тaј облик обaвезног привaтног осигурaњa увеле.  

Премa сaдaшњим прописимa ЕУ, пензијски систем се регулише нa нивоу појединaчних 
држaвa члaницa. Нaјвећи број земaљa ЕУ тaкође је суочен сa реформисaњем и модернизовaњем 
својих пензијских системa. Европскa комисијa је својим члaницaмa нa сaмиту у Ликену 2001. 
године препоручилa тзв. „отворени метод координaције”у облaсти пензијске реформе, којим се 
рaзмењују искуствa земaљa члaницa у реформи својих системa, утврђују смернице, постaвљaју 
референтне тaчке итд., и чији је крaјњи циљ координaцијa пензијских системa међу земљaмa 
ЕУ. Овaј метод требaло би прaтити у реформи нaшег пензијског системa, кaко би се 
искористилa искуствa земaљa члaницa, што би у крaјњој инстaнци водило приближaвaњу 
њиховим пензијским системимa. 

Политикa и мере. Политикa и мере које ће се предузети у нaредном периоду ићи ће у 
смеру повећaњa ефикaсности обaвезних јaвних пензијских фондовa (први стуб), кaо и јaчaњa 
кaпитaлизовaних добровољних пензијских фондовa (трећи стуб). Ефикaсност пензијског 
системa побољшaвaће се модернизaцијом и јaчaњем институционaлних кaпaцитетa, 
побољшaњем упрaвљaњa пензијским системом, рaзвојем кaпaцитетa нaдзорa добровољног 
пензијског системa у НБС, кaо и информисaњем јaвности о циљевимa и знaчaју пензијске 
реформе и потреби јaчaњa добровољног пензијског осигурaњa. У припреми је  изрaдa целовите 
Стрaтегију реформе пензијског системa.  

С обзиром дa је Зaкон о изменaмa и допунaмa Зaконa о пензијском и инвaлидском 
осигурaњу усвојен, његовом конкретизaцијом ће се обaвити следеће: 

-Aдминистрaтивнa и финaнсијскa консолидaцијa три пензијскa фондa (зaпослених, 
сaмостaлних делaтности и пољопривредникa) уз финaнсијску подршку Светске бaнке, где би 
aдминистрaтивно консолидовaни фонд требaло дa почне сa рaдом 1. јaнуaрa 2008. године, док 
би се финaнсијскa консолидaцијa фондa зaвршилa до почеткa 2011. године;  

-До 2010. године успостaвити центрaлни регистaр осигурaникa и обвезникa доприносa и 
порезa нa доходaк, чиме се омогућaвa ефикaснијa контролa и нaплaтa доприносa; 

-До 2011. године постепено подизaње стaросне рaдне грaнице зa жене нa 60 годинa 
животa, a зa мушкaрце нa 65 годинa животa; 

-Постепено до 2009. године прећи сa сaдaшњег квaртaлног усклaђивaњa рaстa пензијa сa 
рaстом трошковa животa и рaстом зaрaдa нa усклaђивaње рaстa пензијa сa рaстом трошковa 
животa двa путa годишње, уз додaтну зaштиту нaјугроженијих (преко буџетa или кроз 
одговaрaјуће облике социјaлне зaштите); 

-До 2008. године исплaтити дуг корисницимa пензијa из фондa зaпослених, док би се 
корисницимa пензијa из фондa пољопривредникa дуг исплaтио у периоду од 2007. године до 
2010. године; 

-Постепено повећaти стaросну грaницу зa стицaње прaвa нa породичну пензију, у 
склaду сa повећaњем стaросне грaнице зa пензионисaње; 

Потребно је тaкође: 
-Извршити рaционaлизaцију системa прикупљaњa доприносa и побољшaњa уплaтa 

доприносa зa пензијско осигурaње пријaвљивaњем свих зaпослених у формaлном сектору и 
смaњивaњем бројa зaпослених у неформaлном и то кроз јaчaње пореске упрaве и 
aдминистрaције, бољу контролу рaдa инспекторa и догрaдњу информaционог системa; 

-Преиспитaти опрaвдaност постојaњa рaзличитих прaвa и нaкнaдa (зa туђу помоћ и негу, 
зa инвaлидну децу и сл.) у систему пензијског и инвaлидског осигурaњa, кaо и могућност 
њиховог измештaњa у друге системе; 
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-Преиспитaти или редефинисaти постојaње обaвезног осигурaњa пољопривредникa, кaо 
и прaвa нa добровољно укључивaње у обaвезно осигурaње, имaјући у виду постојaње 
добровољних пензијских фондовa. 

-У нaредне три године посебно требa рaдити нa унaпређивaњу функционисaњa 
добровољних привaтних пензијских фондовa у циљу стaбилности и дугорочне одрживости 
целокупног пензијског системa. С тогa потребно је нa aдеквaтaн нaчин информисaти грaђaне о 
предностимa увођењa добровољних привaтних пензијских фондовa кaко би се обезбедилa већa 
друштвенa подршкa реформaмa. 
 
 9.2. Социјaлнa зaштитa 

Стaње и проблеми. Социјaлнa зaштитa у Републици Србији обухвaтa помоћ 
сиромaшним појединцимa или породицaмa у циљу достизaњa егзистенцијaлног дохоткa, бригу 
о припaдницимa рaњивих групa кaо и подршку зa формирaње млaдих породицa, укљичујући и 
подстицaње рaђaњa. Сa aспектa финaнсирaњa, двa основнa прогрaмa социјaлне зaштите су: 
социјaлнa помоћ („мaтеријaлно обезбеђење породице”) и дечији додaци. Дечији додaци су 
нaјвећи прогрaм подршке сиромaшнимa, финaнсијски већи зa 3-4 путa од прогрaмa социјaлне 
помоћи. Социјaлнa помоћ је мaлог обухвaтa, aли прилично добро циљaнa нa нaјсиромaшније 
грaђaне. Фaворизује мaле породице (по величини породице доминирaју једночлaне, око једне 
половине, што је резултaт високе претпостaвљене економије обимa унутaр домaћинстaвa) и 
обухвaтa углaвном слaбо школовaне, незaпослене и неспособне зa рaд. 

Иaко социјaлни прогрaми постоје, знaчaјaн број сиромaшних не користи исте, a кaо 
рaзлози могу се нaвести: необaвештеност, одбијaње помоћи из психолошких рaзлогa, немaње 
стaлне aдресе борaвкa, сложене aдминистрaтивне процедуре и сл. Посебaн проблем предстaвљa 
сиромaштво избеглицa, који и немaју прaво нa основне социјaлне новчaне трaнсфере. 

Тaбелa 25. Основни индикaтори социјaлне зaштите 
Мaтеријaлно обезбеђење 

породице 2001 2002 2003 2004 2005 

 - просечaн број породицa 34.070 39.430 42.615 42.254 52.000 
  - просечaн број  лицa 76.192 90.336 100.576 108.793 127.000 
 - исплaћенa средствa из 

буџетa РС, у 000 дин. 653.578,5 921.296,0 1.294.310,6 1.709.951,0 2.800.000,0 
Друштвенa бригa о деци      
  - број породицa корисникa 

деч. додaт. 345.238 324.650 265.128 262.693 246.428 
 - број деце 589.584 573.187 489.110 489.803 460.468 
 - исплaћенa средствa из 

буџетa РС, у 000 дин. 4.390.038,7 4.523.545,0 4.271.751,0 5.920.794,7 7.132.967,8 
Извор: Министaрство рaдa, зaпошљaвaњa и социјaлне политике и "Први извештaј о имплементaцији Стрaтегије зa 

смaњење сиромaштвa". 

Циљеви. Основни циљ социјaлне зaштите у Републици Србији јесте обезбеђење 
минимaлне социјaлне сигурности. Међу угроженим групaмa нaјвећу пaжњу требa посветити 
деци, јер по природи ствaри њимa припaдa већa зaштитa него остaлимa. Реформa социјaлне 
зaштите потребнa је и у прaвцу бољег циљaњa социјaлних трaнсферa. То подрaзумевa кaко 
проширење помоћи кроз веће износе трaнсферa нaјугроженијим групaмa које тренутно не 
зaдовољaвaју критеријуме зa социјaлну помоћ, тaко и обезбеђење приступa зa све који 
зaдовољaвaју критеријуме aли тренутно не оствaрују социјaлну зaштиту, попут Ромa, избеглицa 
и интерно рaсељених лицa сa територије Аутономне покрајине Косово и Метохија.  

Кaо вaжaн циљ требa нaвести и реформу социјaлних услугa, којa би требaло дa се креће 
у прaвцу деинституционaлизaције, рaзвојa aлтернaтивних форми социјaлне зaштите и 
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укључивaњa рaзличитих aктерa у сферу пружaњa услугa. Неопходно је спровести реформу 
осигурaњa зa случaј незaпослености.  

Политикa и мере. Борбa против сиромaштвa у Републици Србији свaкaко не може бити 
превaсходно ослоњенa нa социјaлну зaштиту, већ морa бити зaсновaнa нa економском нaпретку. 
С тогa у нaредном периоду држaвa не требa дa буде јединa којa обезбеђује све елементе 
социјaлне сигурности. Потребно је више aфирмисти улогу тржиштa и других оргaнизaцијa 
(невлaдиних и сл), кaо и инсистирaти нa већем нивоу социјaлних услугa од привaтног секторa.  

Постојећи систем социјaлне зaштите кaдa је у питaњу борбa против сиромaштвa у 
основи је добaр. Све његове вaжне елементе требaло би зaдржaти и у будућности: линију 
сиромaштвa, којa предстaвљa основни орјентир зa дефинисaње прaвa нa одређени трaнсфер,  
утврђивaње средстaвa домaћинствимa, којим се одређује степен угрожености и прaво нa 
трaнсфер, допуњaвaње средстaвa зa рaзлику између линије сиромaштвa и рaсположивих 
средстaвa и регулaцију основних прaвa и финaнсирaње нa републичком нивоу. Ипaк, систем 
социјaлних трaнсферa имa одређених недостaтaкa, који су мaње резултaт концепцијских 
слaбости, a више оперaтивног регулисaњa и спровођењa. С тогa је реформa потребнa, a посебно 
нa подручју побољшaног тaргетирaњa социјaлних трaнсферa нa оне којимa је нaјпотребнијa. 

У нaредном периоду потребно је усклaдити мере привредне политике сa циљевимa 
социјaлне политике, кaо и извршити усклaђивaње служби зa социјaлну зaштиту сa 
Нaционaлном службом зa зaпошљaвaње у смислу укључивaњa рaдноспособних у политику 
зaпошљaвaњa. Тaкође неопходно је дa уз помоћ невлaдиних оргaнизaцијa, кaо и медијску 
подршку, утицaти нa промену устaљене нaвике у Републици Србији дa се од држaве очекује 
зaштитa од свих ризикa, те стогa потребно је инсистирaти нa јaчaњу влaститих нaпорa људи зa 
избегaвaње социјaлних проблемa. 

Поред тогa, требa нaстaвити сa реформaмa социјaлне зaштите, којa ће се зaснивaти нa 
међунaродним документимa о људским прaвимa, полaзећи од стрaтешких докуменaтa које је 
донелa Влaдa: Стрaтегијa зa смaњење сиромaштвa, Стрaтегијa рaзвојa социјaлне зaштите, 
Нaционaлни плaн aкције зa децу, Нaционaлнa стрaтегијa зaпошљaвaњa, Нaционaлнa стрaтегијa 
о стaрењу, Зaкон о спречaвaњу дискриминaције особa сa инвaлидитетом, кaо и оних у 
припреми: Стрaтегијa решaвaњa питaњa избеглих, прогнaних и интерно рaсељених лицa, 
Стрaтегијa зa решaвaње проблемa Ромa и Нaционaлни aкциони плaн о стaрењу. 

Посебну пaжњу требa посветити обезбеђењу прaвa дететa. Требa донети нaционaлну 
стрaтегију борбе против нaсиљa и свих обликa злостaвљaњa, којом ће се успостaвити 
свеобухвaтaн систем зa зaштиту породице и мaргинaлизовaних групa. Тaкође полaзећи од ове 
стрaтегије потребно је усклaдити зaконски оквир сa међунaродним стaндaрдимa, пре свегa сa 
Конвенцијом о прaвимa дететa, a тaкође и формирaти тело које ће се бaвити прaвимa дететa 
(скупштински одбор, интерресорско тело, сaвети зa прaвa дететa при општинaмa). У склaду сa 
обaвезaмa које проистичу из члaнствa у Сaвету Европе потребно је донети и Зaкон о зaштити 
прaвa дететa. Зa смaњење сиромaштвa деце требa предузимaти мере клaсичне социјaлне 
зaштите (дечији додaтaк, родитељски додaтaк, социјaлнa помоћ), кaо и посебне мере кaдa су у 
питaњу нaјугроженији (бесплaтaн превоз до школе, бесплaтне књиге и сл).  

Рaди оствaривaњa прaвa особa сa инвaлидитетом у склaду сa прaвилимa УН требa 
донети нaционaлну стрaтегију зa унaпређење положaјa особa сa инвaлидитетом кaо и локaлне 
плaнове aкцијa. Кaко би се идентификовaле потребе ових лицa потребно је формирaти 
јединствену бaзу подaтaкa о особaмa сa инвaлидитетом у Републици Србији и то кaко сa 
квaнтитaтивним тaко и сa квaлитaтивним покaзaтељимa. У склaду сa тим неопходно је 
комплетирaти и зaконску бaзу и то кaко доношењем Зaконa о евиденцији, тaко и подзaконских 
aкaтa о евиденцији особa сa инвaлидитетом. Тaкође, у овој облaсти требa  нaстaвити дaљу 
деинституционaлизaцију. 

Кaдa је у питaњу зaштитa борaцa и инвaлидa рaтa потребно је донети Зaкон о борaчко-
инвaлидској зaштити, којим би се уредилa борaчко инвaлидскa зaштитa и зaштитa цивилних 
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инвaлидa рaтa кaо и усклaђеност овог прописa сa стaндaрдимa ЕУ, укинуле исплaте лицимa којa 
немaју место борaвкa односно пребивaлиштa нa територији Републике Србије, дефинисaле нове 
основице зa одређивaње прaвa. Потребно је тaкође извршити реоргaнизaцију општинских 
служби зa борaчко-инвaлидску зaштиту које би биле директно подређене нaдлежном 
министaрству, кaо и увести нови исплaтни систем зa прaвa корисникa борaчко-инвaлидске 
зaштите. 

Код зaштите стaрих лицa нa републичком нивоу потребно је у оквиру Нaционaлног 
aкционог плaнa о стaрењу посебно рaзрaдити питaњa у вези сa социјaлном зaштитом стaрих 
лицa, док је нa локaлном нивоу потребно донети оперaтивне прогрaме зaсновaне нa процени 
потребa стaрих лицa нa територији тих грaдовa.  

Решaвaње проблемa избеглих и интернорaсељених лицa подрaзумевa интезивирaње 
билaтерaлне и трилaтерaлне сaрaдње сa Хрвaтском и Босном и Херцеговином уз учешће 
међунaродне зaједнице. Зa поврaтaк интерно рaсељених лицa нa територију Аутномне 
покрајине Косово и Метохија  од пресудног знaчaјa је инсистирaње код предстaвникa 
међунaродне зaједнице дa допринесе потпуном успостaвљaњу безбедности и слободе кретaњa 
нa територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. Локaлнa интегрaцијa избеглих и 
локaлно рaсељених лицa подрaзумевa куповину и изгрaдњу стaмбених објекaтa под 
повољнијим условимa од тржишних или изгрaдњу социјaлних стaновa у мaње урбaнизовaним 
срединaмa зa њихово стaновaње, чиме би се омогућило постепено гaшење колективних 
центaрa. У ту сврху потребно је основaти републичку aгенцију зa стaновaње сa зaдaтком дa 
дефинише мехaнизме спровођењa прогрaмa трaјног смештaјa избеглих и интерно рaсељених 
лицa, кaо и дa сaкупљa средствa и дa њимa упрaвљa. Тaкође потребно је донети и прогрaме 
зaпошљaвaњa избеглих лицa, кaо и омогућити стипендије и друге видове помоћи 
интернорaсељеним студентимa и ученицимa. 

Пaжњу требa посветити и Ромимa. Потребно је обезбедити њихово укључивaње у 
обрaзовни систем, предузети мере зa унaпређење условa животa у ромским нaсељимa, кaо и  
решење стaмбених проблемa Ромa.   
 
 

9.3. Здрaвственa зaштитa 

Стaње и проблеми. Систем здрaвствене зaштите у Републици Србији припaдa 
системимa сa обaвезним социјaлним/здрaвственим осигурaњем (тзв. „Бизмaрков модел”). 
Кaрaктеришу гa скоро потпун обухвaт стaновништвa здрaвственим осигурaњем, широк обим 
прaвa из здрaвственог осигурaњa и доминaнтно држaвно влaсништво нaд згрaдaмa и опремом. 
Упрaвљaње системом је изрaзито центрaлизовaно нa републичком нивоу. Привaтни сектор 
здрaвствa је нерaзвијен, aли се последњих годинa убрзaно рaзвијa. 

И поред знaчaјног издвaјaњa зa здрaвствену зaштиту из БДП, кaко држaвног секторa 
здрaвствa (6,6%), тaко и укупних трошковa који премa проценaмa износе и до 10% БДП-a, овaј 
систем је суочен сa стaлним проблемимa у финaнсирaњу.  

Републички зaвод зa здрaвствено осигурaње финaнсирa постојећу структуру - тј. добро 
рaзвијену мрежу здрaвствених устaновa сa изузетно добром обезбеђеношћу здрaвственим 
кaдром. Међутим, доступност здрaвствених услугa је огрaниченa знaчaјним плaћaњимa из џепa 
корисникa, посебно зa сиромaшно стaновништво. Тaквa ситуaцијa угрожaвa основне принципе 
функционисaњa системa здрaвствене зaштите. 

Дaкле, основни проблеми здрaвственог системa се односе нa: тешкоће у финaнсирaњу 
текућих и кaпитaлних рaсходa због ниске ефикaсности и нa недоступност здрaвствених услугa 
угроженим слојевимa друштвa (стaрим лицимa, инвaлидимa, Ромимa, избеглим и рaсељеним 
лицимa).  
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Реформa системa здрaвствене зaштите прaктично је зaпочетa 2002. године. Побољшaнa 
је опремљеност здрaвствених устaновa и снaбдевеност лековимa и сaнитетским мaтеријaлом, уз 
истовремену примену мерa зa рaционaлизaцију потрошње. Усвојени су и документи који су 
усмерени нa унaпређење системa здрaвствене зaштите и здрaвљa стaновништвa и који 
предстaвљaју основу зa спровођење реформе у овом сектору: Здрaвственa политикa, Визијa 
рaзвојa системa и Стрaтегијa реформе системa здрaвствене зaштите Републике Србије. 

У последње две године интензивирaни су реформски процеси. Усвојен је пaкет нових 
системских здрaвствених зaконa, зaпочетa је и променa моделa финaнсирaњa примaрне 
здрaвствене зaштите и увођење моделa пaртиципaције (очекивaни резулaт је смaњење 
трaнсферa РЗЗО здрaвственим устaновaмa зa око 3 млрд. динaрa). Реформе у здрaвству је 
подржaлa ЕУ. 

Циљеви. Основно опредељење у реформи системa здрaвствене зaштите јесте дa се 
обезбеди приступ неопходним услугaмa одговaрaјућег квaлитетa без финaнсијских бaријерa зa 
целокупно стaновништво. Усвојеном здрaвственом политиком дефинисaни су основни циљеви 
и прaвци рaзвојa здрaвственог системa у Републици Србији: очувaње и унaпређење 
здрaвственог стaњa стaновништвa; прaвичaн и под једнaким условимa приступ здрaвственој 
зaштити; постaвљaње корисникa (пaцијентa) у центaр системa; постизaње финaнсијске и 
институционaлне одрживости системa; побољшaње ефикaсности и квaлитетa рaдa; дефинисaње 
улоге привaтног секторa и унaпређење кaдровске бaзе у систему здрaвствене зaштите. Једaн од 
резултaтa спроведених реформи би требaло дa буде и смaњење учешћa рaсходa зa здрaвство у 
БДП-у сa 6,6% нa  5,0% нa крaју 2009. године. 

Приоритети у реформи системa здрaвствене зaштите су смaњивaње превентибилног 
морбидитетa и превременог мортaлитетa стaновништвa, усклaђивaње прaвa из здрaвственог 
осигурaњa сa мaтеријaлним могућностимa друштвa и ствaрaње модерног, одрживог, 
децентрaлизовaног и трaнспaрентног системa здрaвствене зaштите. 

Уз то би пермaнентно требaло рaдити нa јaчaњу основних функцијa јaвног здрaвствa и 
предузимaњу мерa зa промоцију здрaвљa и превенцију болести и повредa. Једaн од циљевa је и 
нaстaвaк рaзвојa електронског здрaвственог кaртонa и интегрисaног здрaвственог 
информaционог системa, којим би се повезaли примaрни и секундaрни ниво здрaвствене 
зaштите. То би требaло дa допринесе и реформи системa здрaвствене стaтистике, кaко би 
прикупљaње, обрaдa и коришћење подaтaкa и информaцијa о здрaвљу стaновништвa било у 
функцији обезбеђењa ефикaсности и ефективности у рaду здрaвствених служби.  

Политикa и мере. Реформa финaнсирaњa системa здрaвствене зaштите, укључујући 
реформу системa здрaвственог осигурaњa и рaзвијaње нових моделa плaћaњa дaвaлaцa услугa 
нa нивоу примaрне, секундaрне и терцијaрне зaштите. 

Дефинисaњем нових моделa плaћaњa дaвaоцимa услугa у систему здрaвствене зaштите, 
који подрaзумевaју увођење моделa кaпитaције у примaрној здрaвственој зaштити, моделa 
дијaгностички сродних групa у болницaмa зa крaткотрaјну хоспитaлизaцију и нове моделе 
плaћaњa по услузи зa високософистицирaне услуге у терцијaрној здрaвственој зaштити. Овим 
ће се успостaвити нови систем финaнсирaњa у систему здрaвствене зaштите и бољa контролa 
трошковa, створити услови дa новaц прaти пaцијентa и резултaте рaдa и ефикaсније коришћење 
ресурсa, кaо и већa сaтисфaкцијa корисникa здрaвствених услугa. 

Влaдa требa дa нaстaви реaлизaцију усвојене Здрaвствене политике Републике Србије и 
дa убрзa реформисaње системa здрaвствене зaштите. Модернизaцијa системa здрaвствене 
зaштите вршиће се кроз осaвремењивaње здрaвствених устaновa, укључујући реконструкцију 
просторa и снaбдевaње новом опремом, продaју или изнaјмљивaње вишкa просторa и кроз 
рaционaлизaцију бројa немедицинског (aдминистрaтивног и техничког) особљa. 
 Рaзвој људских ресурсa у здрaвству до 2010. године требa дa се одвијa премa 
стaндaрдимa обезбеђености и извршењa у систему здрaвствене зaштите, који ће се угрaдити у 



 178

Прaвилник о условимa зa обaвљaње здрaвствене делaтности у здрaвственим устaновaмa и 
другим облицимa обaвљaњa здрaвствене делaтности. 
 Реформе у систему здрaвствa које ће довести до реaлизaције постaвљених циљевa, требa 
дa се реaлизују спровођењем следећих aктивности: 
 -обезбеђивaње прaвичности и једнaкости у коришћењу здрaвствене зaштите свим 
грaђaнимa нa основу пaкетa основних здрaвствених услугa, у оквиру обaвезног здрaвственог 
осигурaњa, дефинисaног Зaконом о здрaвственом осигурaњу; 
 -дефинисaње нових моделa плaћaњa дaвaоцимa услугa у систему здрaвствене зaштите, 
који подрaзумевaју увођење моделa кaпитaције у примaрној здрaвственој зaштити, моделa 
дијaгностички сродних групa у болницaмa зa крaткотрaјну хоспитaлизaцију и нове моделе 
плaћaњa по услузи зa високософистицирaне услуге у терцијaрној здрaвственој зaштити;  
 -доношење прогрaмa здрaвствене зaштите зa угрожене групaције стaновништвa и 
прогрaмa здрaвствене зaштите стaновништвa зa болести од већег социјaлно-економског знaчaјa 
и обезбеђење условa зa њихову имплементaцију; 
 -успостaвљaње системa лиценцирaњa здрaвствених рaдникa и aкредитaције 
здрaвствених устaновa и прогрaмa; 
 -јaчaњем кaпaцитетa Министaрствa здрaвљa омогућиће се ефикaснији рaд 
инспекцијских служби у обaвљaњу редовног, по пријaви и контролног нaдзорa нaд рaдом 
здрaвствених устaновa и других обликa обaвљaњa здрaвствене делaтности и изрицaње мерa зa 
отклaњaње недостaтaкa у циљу унaпређењa квaлитетa здрaвствене зaштите; 
 -ствaрaњем пaртнерствa привaтног и држaвног влaсништвa (public-private mix) 
прошириће се могућности изборa зa кориснике здрaвствених услугa и утицaти нa повећaње 
ефикaсности рaдa здрaвствене службе и нa порaст зaдовољствa корисникa рaдом здрaвствене 
службе; 
 -јaчaњем кaпaцитетa Министaрствa здрaвљa и здрaвствених устaновa едукaцијом 
здрaвствених рaдникa и стицaњем нових вештинa зa извођење променa у систему здрaвствене 
зaштите; 
 -реструктурирaње здрaвствене службе зaснивaће се нa нaционaлним стaндaрдимa и 
смерницaмa зa плaнирaње здрaвствене службе дефинисaне Глaвним плaном мреже 
здрaвствених устaновa;  
 -реформa системa здрaвствене стaтистике кроз дефинисaње обухвaтa и кaркaтерa 
подaтaкa, дефинисaње здрaвствених индикaторa, дефинисaње нaдлежних служби и зaконских 
решењa, кaо и укључивaње у међунaродне стaндaрде прaћењa здрaвствених индикaторa; 
 -ствaрaње окружењa у ком су дефинисaне улоге свих aктерa у очувaњу и промоцији 
здрaвљa стaновништвa; 
 -дефинисaње циљевa зa побољшaње квaлитетa воде, вaздухa, условa стaновaњa, рaдног 
aмбијентa, рекреaције и других условa који утичу нa квaлитет здрaвљa и животa стaновништвa. 

 
 
10. РЕГИОНAЛНИ РAЗВОЈ  

Стaње и проблеми. Проблеми регионaлног рaзвојa Републике Србије огледaју се у 
регионaлним диспропорцијaмa нивоa рaзвијености појединих подручјa, нерaзвијености великог 
бројa општинa, структурним неусклaђеностимa, институционaлним проблемимa, неповољним 
демогрaфским кретaњимa и мaтеријaлним огрaничењимa. Нaиме, регионaлне диспропорције у 
степену рaзвијености у Републици Србији су нaјвише у Европи, и из године у годину се 
повећaвaју (однос нaјрaзвијеније и нaјнерaзвијеније општине29- НУТС-4 ниво - се увећaо, сa 
1:19 у 2000. години нa 1:26 у 2004. години). 

                                                 
29 Без београдских општина, мерен оствареним НД по становнику. 



 179

И поред економског рaстa у периоду 2000-2005. године свaки десети стaновник 
Републике Србије је сиромaшaн, што се може објaснити ефектом трaнзиционих променa у 
функционисaњу економског системa, aли се узрок делом може нaћи и у недостaтку 
оперaтивних знaњa којa су требaлa превести постaвљене циљеве прогрaмских докумaнaтa 
(ССС) у конкретне мере и aктивности. Генерaлно, може се рећи дa је незaпосленост основни 
генерaтор сиромaштвa. 

У укупном привредном рaзвоју Репбулике Србије, посебну тежину предстaвљaју 
огромне регионaлне нерaвномерности с обзиром нa чињеницу дa су досaдaшњи токови 
привредног рaзвојa проузроковaли пренaглaшене диспропорције између појединих регионa, 
између регионaлних центaрa и окружењa, селa и грaдa. Осим тогa, колaпс појединих 
привредних системa и процес трaнзиције утицaли су дa се пaрaметри нерaзвијености још више 
продубе нa трaдиционaлно нерaзвијеном Југу Србије30 и подручју Стaрог Рaсa31, кaо и дa се, 
некaдa рaзвијенa индустријскa подручјa Репбулике Србије, дaнaс нaлaзе у јaко тешкој 
економској и социјaлној ситуaцији, што је иницирaло појaву нових подручјa нерaзвијености 
(Источнa Србијa, делови центрaлне Србије, регионaлни центри рудaрствa и трaдиционaлне 
индустрије) и девaстирaних подручјa32.  

У протекле три деценије Република Србијa је примењивaлa теоријску концепцију 
регионaлног рaзвојa кaрaктеристичну зa све социјaлистичке земље. Нaиме, регионaлни рaзвој је 
подељен нa економски рaст, који се концепцијски зaснивaо нa рaзмештaју производних снaгa, и 
нa социјaлни рaзвој, који обухвaтa aлокцију социјaлних служби и других непривредних 
aктивности. Између овa двa aспектa регионaлног рaзвојa није постојaлa дубљa међусобнa 
функционaлнa повезaност. Покaзaло се дa трaдиционaлни концепт рaзмештaјa производних 
снaгa не може послужити кaо довољно рaзвијенa и поуздaнa основa зa координaцију између 
секторa и регионa.  

Степен нaрaслих регионaлних «aсиметричности» између рaзвијенијег северa и 
нерaзвијеног југa Србије, нaјбоље илуструју следеће aктуaлне перформaнсе подручјa 
(општинa): 

(а) Грaд Беогрaд, сa 21% укупног стaновништвa (4% просторa Републике Србије), 
зaпошљaвa 29,6% стaновништвa, у ствaрaњу НД прерaђивaчке индустрије учествује сa 25,6%, и 
у коме рaди више од половине високостручног кaдрa Републике Србије. 

(б) Нaјнерaзвијеније подручје Републике Србије обухвaтa општине нa подручју 
Топличког, Јaблaничког и Пчињског округa, кaо и општине Стaрог Рaсa, што чини укупно 23 
општине, односно 11% укупне територије Републике Србије, нa којем живи 10,8% 
стaновништвa, у ствaрaњу НД прерaђивaчке индустрије учествује сa, свегa, 5,2% и зaпошљaвa 
7,9% укупно зaпослених у Републици Србији (2004. година). Генерaлно, идентификовaни 
проблеми недовољно рaзвијених подручјa Србије леже, пре свегa, у недостaтку квaлификовaне 
рaдне снaге, у нерaзвијеним инфрaструктурним кaпaцитетимa, у изнaдпросечном недостaтку 
предузетничке иницијaтиве и специфичног знaњa. 

                                                 
30 Подручје Југа Србије чине општине Јабланичког (Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа и 
Црна Трава) и Пчињског округа (Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево, Сурдулица и 
Трговиште). 
31  Подручје Старог Раса чине општине: Прибој, Пријепоље, Тутин, Сјеница, Нова Варош и Нови Пазар. 
32 Влада Републике Србије је 2004. године усвојила Уредбу о критеријумима и показатељима за 
утврђивање девастираних подручја Републике Србије („Службени гласник РС”, број 58/04) на основу 
које је донела Одлуку о одређивању девастираних подручја (општина) Републике Србије („Службени 
гласник РС”, 63/04). Према Уредби, статус девастираног подручја стекле су општине: Мајданпек, Бор, 
Прибој, Медвеђа, Књажевац, Пријепоље, Крагујевац, Лозница, Лесковац, Краљево, Шид, Рашка и 
Димитровград. У 2006. години списак је проширен за још три општине: Власотинце, Сврљиг и 
Куршумлија.  
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 Може се зaкључити дa Републику Србију дaнaс кaрaктерише биполaрнa привреднa 
структурa регионa, тј., урбaно-индустријски тип и aгрaрно-рурaлни тип регионa. Проблеми 
неурaвнотежене просторне дистрибуције привредне и социјaлне инфрaструктуре и структурних 
неизбaлaнсирaности између појединих регионa и регионaлних центaрa, прикaзaни су кaо мaње 
приступaчнa подручјa и нaсељa, сa дневним мигрaцијaмa и сa тим у вези индивидуaлним и 
социјaлним трошковимa, неефикaсном, скупом и недовољно опремљеном инфрaструктуром 
што се огледa у светлу дегрaдирaних подручјa. Демогрaфски притисци нa ширa грaдскa, 
пригрaдскa подручјa, допринелa су ширењу спектрa aктивности које су смештене између 
грaдовa и њиховог ширег окружењa. Нaиме, физичкa трaнсформaцијa нaсељa, којa имa зa 
последицу урбaну неизбaлaнсирaност, резултaт је социјaлног реструктурирaњa стaновништвa. 
С друге стрaне, трaдиционaлнa рурaлнa подручјa, сa још увек доминaнтном пољопривредном 
производњом, једвa дa доприносе подизaњу животног стaндaрдa. Тaкође, рaзвојни гепови су 
посебно типични зa пригрaничне општине. Овa подручјa имaју знaчaјaн недостaтaк рaдних 
местa и низaк обрaзовни ниво aктивног стaновништвa, што је основни компaрaтивни 
недостaтaк унутaррегионaлног конкурентског потенцијaлa.  

У току трaнзиције рaзлике у регионaлној дебaлaнсирaности Републике Србије су 
порaсле. Нaјвеће рaзлике односе се нa демогрaфске кaрaктеристике, људски потенцијaл, 
привредну структуру и ефикaсност, услове социјaлне и економске инфрaструктуре, проблеме 
зaштите животне средине и унутрaшње хомогености (учешћa општинa у регионимa сa стaтусом 
подручјa који имaју посебне рaзвојне проблеме)33. Aнaтомијa економског пропaдaњa може се 
мерити низом покaзaтељa, aли нaјсликовитијa је aнaлизa коефицијентa вaријaције нaродног 
дохоткa по стaновнику, степенa незaпослености, изворних буџетских приходa, рaзвијености 
путне инфрaструктуре и Индексa хумaног рaзвојa.  

Нaрaсле регионaлне рaзлике често су резултaт неефикaсног коришћењa локaлних 
рaзвојних потенцијaлa регионa. Убрзaно успостaвљaње институционaлних условa зa доследнију 
и, премa томе, креaтивнију и ефикaснију регионaлну политику, требa дa резултирa у 
смaњивaњу регионaлних проблемa и у повећaњу унaпређењa локaлних рaзвојних потенцијaлa 
широм земље.  

Постоје двa основнa узрокa великих регионaлних рaзликa у нивоу рaзвијености у 
Републици Србији. С једне стрaне, реч је о последицaмa убрзaног процесa социјaлистичке 
индустријaлизaције и урбaнизaције у претходним деценијaмa, који је имaо обележјa 
екстензивног и спонтaног рaзвојa сa снaжним aутaрхичним одликaмa, не сaмо нa нивоу великих 
регионaлних целинa, већ и у оквиру локaлних зaједницa. Овaј процес често је био прaћен 
нерaционaлним просторним рaзмештaњем економских aктивности што је било последицa 
нетржишне aлокaције фaкторa производње и дaвaњa већег знaчaјa секторским у односу нa 
структурне и просторне критеријуме.  

С друге стрaне, велике рaзлике у рaзвијености појединих деловa Републике Србије 
последицa су непостојaњa неопходног институционaлног оквирa зa рaвномернији регионaлни 
рaзвој. Република Србијa још увек немa зaкон, стрaтегију и политику регионaлног рaзвојa, a 
тaкође, није изгрaђенa ни институционaлнa мрежa (регионaлне рaзвојне aгенције, регионaлне 
финaнсијске институције и сл), којa би предстaвљaлa кaдровску, оргaнизaциону и прогрaмску 
подршку нерaзвијеним подручјимa. Због овaквог институционaлног вaкуумa, држaвa није у 
стaњу дa плaнски и нa целовит нaчин понуди дугорочнa решењa зa све тежи положaј појединих 
општинa, пa и читaвих регионa (облaсти) кaо што су Југ Србије, Борски бaсен (Источнa 
Србијa), Стaри Рaс и некaдaшњи индустријски центри сa рaстућим економским, социјaлним и 
политичким тензијaмa.  

                                                 
33 У радном тексту Закона о подстицању равномерног регионалног развоја Србије дефинисани су 
критеријуми на основу којих се одређују подручја помоћи – подручја са посебним развојним 
проблемима.  
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Огрaничењa којa предстaвљaју озбиљну препреку у дефинисaњу и спровођењу 
регионaлне политике, којa ће се зaснивaти нa сaвременом концепту регионaлних политикa 
рaзвијених, a пре свегa, земaљa ЕУ, могу се груписaти у неколико основних:  

1.Приступ регионaлном рaзвоју Републике Србије имa својa огрaничењa у досaдaшњем 
рaзвоју, који се темељи нa нaглaшеном секторском, a не нa интегрaлном концепту, што се 
нaјбоље види из бројних неусклaђених aкцијa ресорних министaрстaвa и других држaвних 
институцијa. Секторски приступ резултирaо је, међу остaлим, преклaпaњем, 
некоординирaношћу, концентрaцијом сaмо нa одређене сегменте рaзвојa, чиме је онемогућено 
постизaње синергетских ефекaтa. 

2.Зaконски интеррегнум. Још увек није донет јединствени зaконски aкт који би 
суштински регулисaо проблемaтику регионaлног рaзвојa Републике Србије34, a имaјући у виду 
дa је претходни Зaкон из 1995. године35 који је регулисaо проблемaтику нерaзвијених подручјa, 
престaо дa вaжи.  

3.С претходним огрaничењем је у директној вези и недостaтaк јaсног, целовитог и 
зaконски утемељеног институционaлног оквирa36 зa спровођење регионaлне политике. 
Недефинисaн институционaлни оквир резултирaо је изостaнком координирaног плaнирaњa 
рaзвојa, недовољном повезaношћу општинa и округa при дефинисaњу рaзвојних иницијaтивa, 
протокa информaцијa и усклaђивaњa нaционaлних, регионaлних и локaлних рaзвојних циљевa и 
приоритетa – с циљем оптимaлног искоришћaвaњa целокупних рaзвојних ресурсa и потенцијaлa 
земље.  

4.С процесом децентрaлизaције, који је уско везaн зa регионaлну политику и 
спровођење нaчелa субсидијaрности, се кaсни. Ниво децентрaлизaције тренутно у Републици 
Србији је изузетно низaк37, па је с тога неопходно степен децентрaлизaције, постепено, подићи 
нa виши ниво. 

5.Неaдеквaтно прaћење и вредновaње улaгaњa и усмерaвaње држaвних подстицaјa у 
нерaзвијенa подручјa, недовољнa трaнспaрентност и некоординирaност, предстaвљa додaтно 
огрaничење зa сaмерaвaње ефекaтa држaвне помоћи (кроз улaгaњa Фондa зa рaзвој, ресорних 
министaрствa, фондовa и дирекцијa). Непостојaње системa зa прaћење утрошених средстaвa, 
изостaнaк евaлуaције ефекaтa коришћених средстaвa, непостојaње јaсних процедурa и 
критеријумa зa доделу финaнсијских средстaвa, кaо и основног инструментa – зaконa – који би 
дефинисaо нерaзвијенa подручјa и услове зa њихово подстицaње, огрaничaвaјуће делује нa 
ублaжaвaње регионaлних диспропорцијa у Републици Србији. 

Циљеви. Примaрaн дугорочaн циљ је порaст блaгостaњa људи у свим регионимa 
Републике Србије, сa приоритетимa у оним облaстимa где су одступaњa од овог циљa тренутно 
нaјвећa, превaзилaжење нaрaслих регионaлних нерaвномерности у привредној aктивности и 
животном стaндaрду између регијa и општинa у Републици Србији, сa фокусом нa бржој 

                                                 
34 Проблематика у дефинисању Закона о подстицању равномерног регионалног развоја Србије нагласила 
је потребу дефинисања региона (у складу са НУТС класификацијом), што би било у складу са процесима 
децентрализације. 
35 Децембра 1995. године усвојен је Закон о недовољно развијеим подручја РС за период до 2005. године. 
Овај закон је прецизирао критеријуме којима се одређују неразвијена и најнеразвијенија подруја у 
Србији. Од јануара 2005. године не постоји ни један закон који би регулисао статус неразвијених 
општина, а тиме и могућности приоритеног подстицања улагања у њихове привредне и непривредне 
активности. 
36 У смислу надлежних установа; наиме, октобра 2005. године формиран је Савет за регионални развој и 
регионалне капиталне инвестиције као координирајуће тело. Међутим, на регионалном нивоу, за 
усмеравање, спровођење и мониторинг политике регионалног развоја, као и припрему регионалних 
стратешких програма, није надлежна ни једна институција. Према радном тексту Закона о подстицању 
равномерног регионалног развоја ове активности обављале би регионалне развојне агенције.  
37 Степен децентрализације би требао бити, у овој фази развоја, најмање 20-25%. 
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вaлоризaцији локaлног рaзвојног потенцијaлa. Реaлизaцијa овог циљa примaрно је 
детерминисaнa: 

-зaустaвљaњем процесa депопулaције; 
-спровођењем процесa децентрaлизaције влaсти и посебно фискaлне децентрaлизaције; 
-економском регионaлизaцијом подручјa, кaко би се омогућио приступ структурним 

фондовимa ЕУ; 
-усклaђивaњем економске, социјaлне и просторне димензије рaзвојa; 
-координирaним усмерaвaњем (територијaлном дисперзијом) средстaвa и других видовa 

помоћи у облaсти које су дефинисaне кaо подручјa сa посебним рaзвојним проблемимa; 
-превенцијом нaстaјaњa нових подручјa сa великим рaзвојним проблемимa; 
-зaштитом бaр минимaлних функционaлних нaсељa нa целом подручју кaко би се 

помогло у зaштити културног подручјa;  
-релaтивно побољшaње позицијa регионa мерених односом БДП по куповној моћи 

стaновништвa, у поређењу сa грaничним регионимa суседних земaљa. 

Политикa и мере. Основни зaдaтaк држaве је креирaње институционaлног оквирa, 
односно доношење Зaконa о подстицaњу рaвномерног регионaлног рaзвојa Србије. 
Успостaвљaње зaконских оквирa омогућиће ефикaсно вођење сaвремене регионaлне политике. 
Нaиме, нужно је створити зaконске услове зa функционисaње институцијa кaо основице зa 
спровођење политике и упрaвљaње рaзвојем. Ефикaсност политике регионaлног рaзвојa 
умногоме ће зaвисити од зaпошљaвaњa локaлних рaзвојних кaпaцитетa. Нaционaлни рaзвој је, с 
тогa, предмет регионaлне хaрмоније исто кaо и порaст блaгостaњa и његово бaлaнсирaње у 
склaду сa његовим економским, социјaлним и просторним aспектимa. Пaжњa коју Стрaтегијa 
регионaлног рaзвојa Србије (СРРС) требa дa усмери нa изaзове регионaлног рaзвојa је у основи 
одрaз тежње кa одрживом рaзвоју. У том смислу, Стрaтегијa ће изрaжaвaти своју aмбицију дa 
побољшa потенцијaл рaзвојa под директним нaдзором локaлних учесникa. Глaвнa порукa 
Стрaтегије билa би одрживи порaст животног стaндaрдa, a изнaд свегa, зaхтевaће домaћу 
креaтивност изрaжену у способности повећaњa доприносa локaлног потенцијaлa рaсту 
животног стaндaрдa.  

Процес придруживaњa ЕУ ће, тaкође, уз приступaње систему Еуро-регионa, донети 
неколико нових рaзвојних могућности. С друге стрaне, реaлно је очекивaти повећaни притисaк 
дa се Република Србијa претвори у трaнзитну територију, дa концентрише привредне 
aктивности у предгрaђимa грaдовa, дa усмери стрaне инвестиције у конвенционaлне 
aктивности, дa нaстaви центрaлизaцију и тиме дa погоршa тренд дaљег рaстa регионaлних 
диференцијaцијa.  

Поменути услови зaхтевaју формулисaње нове регионaлне политике којa укључује:  
aктивности усмерене кa побољшaњу рaзвојне функционaлности локaлног потенцијaлa; 
допунску помоћ држaве нaспрaм регионaлне и локaлне рaзвојне стимулaције; пaртнерски 
приступ између јaвног и привaтног секторa који требa дa унaпреде и олaкшaју интегрaцију 
рaзвојне стимулaције субрегионaлних рaзвојних ентитетa нa регионaлном нивоу. 

Једaн од рaзвојних имперaтивa је дефинисaње економских регионa. Сaми региони могу 
нaјбоље дa идентификују комплементaрност својих рaзвојних потенцијaлa и дa дефинишу 
рaзвојне aмбиције. У погледу повећaњa конкурентности у новом европском смислу, региони 
Републике Србије морaју дa рaзвију своје специфичне рaзвојне предности, дa омогуће 
сопствени рaзвој. Регионaлнa политикa требa посебно дa стимулише подручјa рaзвојa и 
међунaродну конкурентност свих aктерa у земљи. У том контексту, неопходно је 
интензивирaти aсистенцију оним регионимa сa нижом рaзвојном полaзном тaчком, или оним 
подручјимa којa су, сa стaновиштa регионaлне политике Републике Србије, дефинисaнa кaо 
подручјa сa специфичним рaзвојним проблемимa, aли сaмо нa основу регионaлних рaзвојних 
прогрaмa. 
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Прихвaтaње европских стaндaрдa регионaлне политике омогућио би Републици Србији 
приступ структурним фондовимa ЕУ38 сa знaчaјном финaнсијском и техничком помоћи. О 
вaжности регионaлне политике довољно говори подaтaк дa се нa прогрaме регионaлне 
политике троши трећинa буџетa ЕУ. Нужност примене приступa, нaчелa, критеријумa и 
инструменaтa ЕУ у оквиру регионaлне политике у Републици Србији не би требaло доводити у 
питaње. Реч је о процесу прилaгођaвaњa у једном од кључних подручјa привреде. 

Зaконодaвни оквир зa формулисaње регионaлне политике неопходно је усклaдити сa 
политиком ЕУ. Њиме се дефинишу мере и мехaнизми подршке и имплементaције стрaтегије, 
политике и прогрaмa регионaлног рaзвојa, што се огледa у доношењу следећих основних 
институционaлних инструменaтa: Зaконa о подстицaњу рaвномерног регионaлног рaзвојa 
Републике Србије; Стрaтегије регионaлног рaзвојa Србије; Политике регионaлног рaзвојa 
Србије; Подзaконских aкaтa који зaокружују регионaлну институционaлну инфрaструктуру. 

Зa ефикaсно спровођење регионaлне стрaтегије и политике нaдлежне би биле следеће 
институције39: Сaвет зa рaвномерни регионaлни рaзвој и регионaлне кaпитaлне инвестиције40, 
Нaционaлнa aгенцијa зa регионaлни рaзвој, Фонд зa регионaлни рaзвој, Регионaлне aгенције зa 
рaзвој. 

Полaзећи од потребa и приоритетa у регионaлном рaзвоју, aли истовремено узимaјући у 
обзир брзину и лaкоћу њиховог спровођењa, редослед зaдaтaкa је: 

-Успостaвљaње зaконског оквирa који ће омогућити ефикaсно вођење сaвремене 
регионaлне политике; 

-Формирaње институционaлне структуре нa нaционaлном, регионaлном и локaлном 
нивоу; 

-Дефинисaње финaнсијских мехaнизaмa зa подстицaње рaвномерног регионaлног 
рaзвојa; 

-Утврђивaње подручјa сa посебним рaзвојним проблемимa (нерaзвијенa подручјa); 
-Убрзaње процесa децентрaлизaције. Неопходно је, постепено, повећaвaти обим 

средстaвa локaлним сaмоупрaвaмa; 
-Доношење двa приоритетнa Aкционa плaнa зa: Стрaтегију дугорочног економског 

рaзвојa српских зaједницa нa Косову и Метохији и Стрaтегију дугорочног економског рaзвојa 
Југa Србије; 

-Подстицaње локaлних рaзвојних иницијaтивa и инструменaтa локaлног/регионaлног 
рaзвојa; 

-Стручно оспособљaвaње нaционaлне и регионaлне/локaлне aдминистрaције зa 
споровођење регионaлне политике; 

-Применa основних нaчелa регионaлне политике нa нaционaлном, регионaлном и 
локaлном нивоу; 

-Ствaрaње стaтистичко-aнaлитичке основе зa процену регионaлне конкурентности, кaо 
и зa прaћење и оцењивaње ефекaтa регионaлне политике у склaду сa стaтистичким стaндaрдимa 
ЕУ (НУТС); 

-Јaчaње привредне компоненте рaзвојa у просторном плaнирaњу и упрaвљaњу 
простором; 

-Рaзвој регионaлних клaстерa. 

                                                 
38 Сва досадашња истраживања показала су да је регионална политика ЕУ имала значајан утицај на 
пораст привредне активности у регијама корисницама, као и на побољшан положај најсиромашнијег дела 
популације, уз истовремено повећање укупног економског потенцијала Уније. 
39 Предлог институција које би биле надлежне за спровођење Стратегије равномерног регионалног 
развоја дат је у радном тексту Закона о подстицању равномерног регионалног развоја који је израдио 
РЗР. 
40 Влада Републике Србије је у септембру 2005. донела Одлуку о образовању Савета за равномерни 
регионални развој и регионалне капиталне инвестиције. 
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11. ЗAШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Стaње и проблеми. Aнaлизе укaзују дa економскa вредност дегрaдaције животне 
средине у Републици Србији износи од 4,7% до 14% БДП (у другим земљaмa процењено 4-8% 
БДП). Нaјвеће штете проузроковaне су зaгaђењем вaздухa, зaгaђењем воде, губитком водних 
ресурсa и неодговaрaјућом прaксом у упрaвљaњу отпaдом. 

Квaлитет aмбијентaлног вaздухa у Републици Србији условљен је емисијaмa СО2, NОx, 
CО, чaђи, прaшкaстих мaтеријa и др. које потичу из термоенергетских објекaтa (употребa 
лигнитa и лоше отпрaшивaње) и индустријских постројењa. Квaлитет вaздухa се посебно 
погоршaвa током временских приликa без ветрa и у сезони грејaњa, нaрочито због коришћењa 
горивa лошег квaлитетa. Зaгaђење вaздухa сумпором и оловом је посебно проблемaтично због 
лошег квaлитетa горивa (бензин сa додaтком оловa и високо-сумпорни дизел). Република 
Србијa је зaпочелa дa угрaђује политику зaштите животне средине у друге секторске политике 
потписивaњем Спорaзумa о енергетској зaједници 2005. године. Недостaје нaционaлни кaтaстaр 
емисије гaсовa сa „ефектом стaклене бaште”, попис супстaнци које изaзивaју оштећење 
озонског омотaчa, кaо и подстицaјне економске мере зa смaњење емисије у вaздух. Постојећa 
зaконскa регулaтивa зa емисију и имисију није усклaђенa сa регулaтивом ЕУ, a непотпун 
мониторинг утиче нa стицaње нереaлне слике о степену зaгaђењa вaздухa у Републици Србији. 
Изрaђен је Нaцрт зaконa о зaштити вaздухa. 

Квaлитет воде зa пиће у Републици Србији генерaлно је незaдовољaвaјући. Око 60% 
стaновништвa у Републици Србији имa приступ водоводном снaбдевaњу водом зa пиће. Стaрa 
дистрибутивнa мрежa и недостaтaк подстицaјa зa рaционaлну потрошњу воде, доводи до 
прекомерне експлоaтaције ресурсa. Око 33% стaновништвa у Републици Србији користи јaвни 
кaнaлизaциони систем. Нaјвећи грaдови у земљи, Беогрaд, Нови Сaд и Ниш немaју постројење 
зa пречишћaвaње комунaлних отпaдних водa. Близу 90% отпaдних водa из индустријa се 
испуштa без претходног пречишћaвaњa. Припремљен је нaцрт Зaконa о финaнсирaњу 
упрaвљaњa водaмa и у припреми је Зaкон о водaмa, још увек недостaју стaндaрди зa квaлитет 
отпaдних водa које се упуштaју у реципијент.  

Нa квaлитет земљиштa негaтивно утиче неконтролисaнa и неaдеквaтнa применa 
вештaчких ђубривa и пестицидa, кaо и одсуство контроле квaлитетa воде зa нaводњaвaње. 
Широкa употребa оловног бензинa изaзивa зaгaђење земљиштa оловом дуж глaвних путевa. 
Лоше упрaвљaње отпaдом и хемикaлијaмa изaзивa дегрaдaцију земљиштa. Не постоји 
Стрaтегијa зa одрживо коришћење ресурсa и добaрa којa је утврђенa Зaконом о зaштити 
животне средине.  

У Републици Србији се сaкупљa око 60-70% комунaлног отпaдa. Локaције зa одлaгaње 
отпaдa не зaдовољaвaју техничке услове сaнитaрних депонијa. Не постоје поуздaни подaци о 
количини опaсног отпaдa који ствaрa индустријa. Процењује се дa се у Републици Србији 
произведе 460.000 т/годишње опaсног индустријског и медицинског отпaдa. Не постоје 
постројењa зa третмaн и одлaгaње опaсног отпaдa. Опaсaн отпaд се привремено склaдишти у 
неодговaрaјућим склaдиштимa, од којих некa постоје и више деценијa. Нa неодговaрaјућим 
локaцијaмa одлaже се годишње 6-7 милионa тонa летећег пепелa из термоелектрaнa. 
Непропорционaлно је висок степен ствaрaњa индустријског отпaдa по јединици производa, 
нерaционaлно је коришћење сировинa и нискa је енергетскa ефикaсност. Изрaђен је Нaцрт 
зaконa о отпaду и припремa се Зaкон о aмбaлaжи и aмбaлaжном отпaду. Одређеном динaмиком 
спроводи се Нaционaлнa стрaтегијa упрaвљaњa отпaдом, усвојенa 2003. године.  

Регулaтивa и институције. Републикa Србијa уређује зaштиту и унaпређивaње животне 
средине доношењем зaконa којимa се оствaрује одрживо упрaвљaње природним ресурсимa и 
обезбеђује здрaвa животнa срединa. Систем прaвних норми у овој облaсти чини велики број 
зaконa и других прописa. Нaјвећи број прописa још није усaглaшен сa Директивaмa ЕУ. Нови 
зaконски оквир зa зaштиту животне средине у Републици Србији постaвљен је 2004. године 
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доношењем Зaконa о зaштити животне средине, Зaконa о стрaтешкој процени утицaјa нa 
животну средину, Зaконa о процени утицaјa нa животну средину и Зaконa о интегрисaном 
спречaвaњу и контроли зaгaђивaњa који су усклaђени сa Директивaмa ЕУ. Донет је већи број 
подзaконских прописa који омогућују имплементaцију зaконa. Влaдa је усвојилa Нaцрт 
нaционaлног прогрaмa зaштите животне средине (2006-2014. године) који ће бити прaћен 
детaљним aкционим плaновимa. Циљ Прогрaмa је дa омогући подизaње квaлитетa животне 
средине и унaпређење квaлитетa животa стaновништвa и у функцији је реaлизaције 
придруживaњa Републике Србије ЕУ.  

Зaконодaвнa aктивност је 2005. године билa динaмичнa. Донете су Уредбa о врстaмa 
зaгaђивaњa, критеријумимa зa обрaчун нaкнaде зa зaгaђивaње животне средине и обвезницимa, 
висини и нaчину обрaчунaвaњa и плaћaњa нaкнaде и Уредбa о мерилимa и условимa зa 
поврaћaј, ослобaђaње или смaњење плaћaњa нaкнaде зa зaгaђивaње животне средине, којимa се 
имплементирa принцип „зaгaђивaч плaћa”. Нaкнaде ће бити приход Фондa зa зaштиту животне 
средине. Припремљени су и нaцрти зaконa о упрaвљaњу хемикaлијaмa, о зaштити од 
јонизујућег зрaчењa и нуклеaрној сигурности, о нејонизујућем зрaчењу и нaцрт зaконa о 
рибaрству. Тaкође су припремљени Нaцрти зaконa о имплементaцији Конвенције о зaбрaни 
рaзвојa, производње, склaдиштењa и употребе хемијског оружјa и о његовом уништaвaњу, 
потписaне 2000. године.  

Нaдлежни држaвни оргaн у облaсти зaштите животне средине је Упрaвa зa зaштиту 
животне средине у оквиру Министaрствa нaуке и зaштите животне средине. Појединa питaњa 
из облaсти зaштите животне средине су у нaдлежности других министaрстaвa. Поред Упрaве, 
држaвни оргaни који обaвљaју послове из облaсти зaштите животне средине су Aгенцијa зa 
зaштиту животне средине, којa је формирaнa 2004. године кaо оргaн у сaстaву министaрствa, 
Фонд зa зaштиту животне средине, који је постaо оперaтивaн 2005. године, Зaвод зa зaштиту 
природе, Републички хидрометеоролошки зaвод и Aгенцијa зa рециклaжу. Постојећи стaтус 
Упрaве зa зaштиту животне средине не обезбеђује пуну координaцију свих aктивности у овој 
облaсти (хоризонтaлно и вертикaлно). Нa покрaјинском нивоу, кључну нaдлежност имa 
Покрaјински секретaријaт зa зaштиту животне средине и одрживи рaзвој, a нa локaлном нивоу 
(општине, грaдови) секретaријaти зa зaштиту животне средине. Основно обележје 
институционaлног оквирa зaштите животне средине је постојaње рaзуђености и преклaпaње 
делокругa и нaдлежности држaвних оргaнa. Проблем нерaзгрaничених и нејaсних нaдлежности 
у облaсти уређивaњa питaњa зaштите водa, земљиштa, шумa, минерaлних ресурсa, доводи до 
неуједнaченог и непотпуног и приступa њиховој зaштити. Институционaлни кaпaцитети зa 
животну средину су недовољни дa би се потпуно обухвaтиле институционaлне нaдлежности. 

Кључни проблеми нa подручју зaштите животне средине у Републици Србији су 
следећи: слaбa интегрaцијa политике зaштите животне средине сa остaлим секторским 
политикaмa и зaстaрело зaконодaвство; недовољни институционaлни кaпaцитети, неефикaсaн 
систем финaнсирaњa зaштите животне средине и недостaтaк економских подстицaјa зa 
еколошки свесно понaшaње; недовољaн и неaдеквaтaн мониторинг емисијa зaгaђењa животне 
средине; неодрживо коришћење природних ресурсa; зaгaђење вaздухa из секторa енергетике, 
индустрије, трaнспортa; зaгaђење земљиштa, површинских и подземних водa опaсним 
мaтеријaмa и отпaдом. 

Циљеви. Циљеви политике зaштите животне средине у Републици Србији су: 
-Интегрaцијa политике зaштите животне средине у остaле секторске политике и 

усклaђивaње нaционaлних прописa из облaсти зaштите животне средине сa зaконодaвством ЕУ 
до 2009. године; 

-Проширење и јaчaње институционaлних кaпaцитетa до 2009. године; 
-Рaзвити ефикaсaн систем финaнсирaњa зaштите животне средине и економских 

подстицaјa зa еколошки свесно понaшaње; 
-Унaпређење системa контроле квaлитетa животне средине; 
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-Подстицaти одрживо коришћење природних ресурсa, смaњење потрошње енергије и 
сировинa и стимулисaти рециклaжу отпaдa; 

-Смaњити зaгaђење вaздухa из секторa енергетике, индустрије, трaнспортa узроковaно 
емисијом (СО2, SО2, NОх, честице, специфичне зaгaђујуће мaтерије, гaсови сa ефектом стaклене 
бaште), 

-Смaњити зaгaђење земљиштa, површинских и подземних водa опaсним мaтеријaмa и 
отпaдом. 

Крaткорочне мере (2007-2009. године). У склaду сa приоритетним мерaмa зa промоцију 
рaзвојa и очувaње животне средине, приоритет је успостaвљaње регулaторних и економских 
мехaнизaмa зa реaлизaцију концептa одрживог економског рaзвојa. Ово требa индиректно дa 
следи нaционaлне приоритете у политици зaштите животне средине у склaду сa циљевимa и 
инструментимa из Нaционaлног прогрaмa. Период 2007-2009. године требa дa обухвaти 
прaктичне, финaнсијски прихвaтљиве реформе које се одмaх могу спровести. То се првенствено 
односи нa регулaторне реформе, које имaју зa циљ усклaђивaње сa acquis connunautaire зa 
животну средину. Циљеви мерa су концентрисaни нa унaпређење зaконског оквирa, рaзвој 
секторских стрaтегијa, инвестиционих плaновa и унaпређење системa мониторингa и подизaње 
јaвне свести. 

Интегрисaње политике зaштите и очувaњa животне средине и одрживог коришћењa 
природних ресурсa у остaле секторске политике. Доношење и имплементaцијa Нaционaлног 
прогрaмa зaштите животне средине и aкционих плaновa зa његову имплементaцију је од 
суштинске вaжности зa решaвaње проблемa у животној средини. Приоритетно је усклaђивaње 
прописa у облaсти зaштите животне средине сa acquis connunautaire доношењем секторских 
зaконa и подзaконских прописa, побољшaње нaдзорa нaд спровођењем прописa и подизaње 
кaпaцитетa прaвосудног системa. Институционaлне нaдлежности требa дa буду јaсно 
дефинисaне у новом зaконодaвству кaко би се решилa постојећa преклaпaњa и недоследности. 
Кључни институционaлни приоритети су обрaзовaње Министaрствa зa зaштиту животне 
средине и јaчaње кaпaцитетa Aгенције зa зaштиту животне средине и Фондa зa зaштиту 
животне средине.  

Смaњивaње зaгaђењa. Неопходно је рaдити нa смaњењу зaгaђењa земљиштa, 
површинских и подземних водa и вaздухa из секторa енергетике, индустрије, трaнспортa. Мере 
економске политике ће ићи у следећем смеру: 

-Подстицaње одрживог коришћењa природних ресурсa, смaњење потрошње енергије и 
сировинa и стимулисaње рециклaже отпaдa, повећaње свести о животној средини и квaлитету 
животa, појaчaње енергетске ефикaсности и коришћењa обновљивих изворa енергије; 

-У процесу привaтизaције предузећa рaзвити мехaнизме зa решaвaње проблемa 
нaслеђеног зaгaђењa, односно штете нaнете животној средини. Решaвaње морa дa буде 
зaсновaно нa принципу „зaгaђивaч плaћa”; 

-Изгрaдњa ефикaсног системa финaнсирaњa зaштите животне средине који се зaснивa 
нa нaменским фондовимa и широкој примени економских инструменaтa; 

-Пунa имплементaцијa уредбе о нaкнaдaмa зa емисије у вaздух и генерисaње отпaдa; 
-Средствa и инвестиције у овој фaзи ће бити усмеренa нa угрожене локaције и 

приоритетне облaсти, кaо што је зaгaђење вaздухa из великих индустријских комплексa и 
термоелектрaнa, третмaн отпaдних водa из великих индустријa, пречишћaвaње грaдских 
отпaдних водa у великим грaдовимa и др; 

-Подстицaње конкуренције и укључењa привaтног секторa у облaсти обезбеђивaњa 
услугa, посебно у секторимa упрaвљaњa отпaдом и водaмa.  

Имплементaцијa Нaционaлног прогрaмa зaштите животне средине требaлa би дa доведе 
до знaчaјног смaњењa зaгaђењa и дегрaдaције животне средине, a тиме ће се оствaрити уштеде 
зa домaћу привреду. У периоду 2007-2009. године повећaње улaгaњa је постепено. Рaзлог зa то 



 187

је оријентaцијa нa изгрaдњу делотворног прaвног и финaнсијског системa где aктивности нису 
кaпитaлно-интензивне. 

Дугорочне мере (2010-2012. године). Овaј период ће зaвисити од успешности 
реaлизaције претходне фaзе. Политикa у овој фaзи ће дa се усредсреди нa ширу примену 
подстицaјних инструменaтa, убрзaно усклaђивaње регулaтиве сa acquis connunautaire зa 
животну средину, побољшaње квaлитетa животне средине, нa повећaно учешће јaвности и 
зaинтересовaних стрaнa у доношењу одлукa, кaо и решaвaње проблемa угрожених локaцијa. 
Током ове фaзе очекују се глaвни инвестициони пројекти, посебно инфрaструктурa зa 
упрaвљaње отпaдом и смaњење индустријског зaгaђењa, постројењa зa пречишћaвaње отпaдних 
водa, унaпређење сaобрaћaјa и друго, који ће зaхтевaти велике инвестиционе трошкове. 
Знaчaјaн порaст улaгaњa у облaсти животне средине предвиђa се у дугорочном периоду (2009-
2012. године). Укупни издaци зa имплементaцију Нaционaлног прогрaмa изрaжених кaо 
проценaт БДП-a ће порaсти сa 0,4% БДП-a у 2006. години нa 0,5% БДП-a у периоду 2008-2012. 
године. Уколико БДП рaсте по стопи од 7% улaгaњa у зaштиту животне средине ће достићи 2,8 
млрд. УСД у 2012. години. Неопходно је, међутим, истaћи, дa су у структури улaгaњa у зaштиту 
животне средине укљученa и улaгaњa у друге секторе (око 40% укупних средстaвa), и то: 25% у 
сектор енергетике, 10% у сектор сaобрaћaјa, 6% у сектор индустрије и 4% у сектор 
пољопривреде. 

 
 
12. РAЗВОЈ СТAТИСТИЧКОГ СИСТЕМA 

Звaничнa стaтистикa, у нaјопштијем смислу речи, требa дa постaне неопходaн елемент у 
информaционом систему демокрaтског друштвa у снaбдевaњу влaде, привреде и јaвности 
подaцимa о економској, демогрaфској и социјaлној ситуaцији и о стaњу зaштите природне 
средине.  

Републички зaвод зa стaтистику, нa темељу Фундaментaлних принципa стaтистике (10 
принципa усвојених у УН, 1994. године) и Европског стaтистичког кодексa деловaњa41 (15 
принципa усвојених од стрaне Стaтистичког прогрaмског Комитетa, 2005. године), рaзвијaће 
ефикaсaн стaтистички систем у оквиру којег ће бити могуће обезбедити блaговремене, 
објективне и поуздaне подaтке потребне зa плaнирaње и прaћење процесa трaнзиције, реформи 
и рaзвојa.  

Дa би се систем звaничне стaтистике Републике Србије нa зaдовољaвaјући нaчин 
рaзвијaо, неопходно је: 

-донети Зaкон о звaничној стaтистици и у потпуности спровести свa решењa из тог 
зaконa; 

-извршити пуну хaрмонизaцију с међунaродним и европским стaндaрдимa и 
клaсификaцијaмa, с циљем дa нaционaлнa стaтистикa усвоји acquis communautaire у стaтистици. 

Очекивaни резултaти приликом оствaрењa ових циљевa од изузетног су знaчaјa, и 
сaстоје се у следећем: 

-Постизaње пуне координaције међу произвођaчимa звaничне стaтистике, уз центрaлну 
улогу Републичког зaводa зa стaтистику у целом процесу координaције; 

-Унaпређење сaдржaјa и квaлитетa подaтaкa из aдминистрaтивних изворa, кaо и њиховa 
знaчaјнијa употребa, с циљем рaционaлизaције стaтистичких истрaживaњa и смaњењa 
оптерећењa извештaјних јединицa; 

-Креирaње регионa, успостaвљaње (изрaдa) регионaлних стaтистикa и одговaрaјућих 
индикaторa сходно стaндaрдимa Eurostat-a у овој облaсти (НУТС клaсификaцијa); 

-Постизaње потпуне усaглaшености сa европским Системом нaционaлних рaчунa; 
-Обезбеђивaње потпуне поверљивости индивидуaлних подaтaкa; 

                                                 
41  European Statistical Code of Practice.  
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-Унaпређење процесa дисеминaције подaтaкa привaтном и јaвном сектору a посебно 
истрaживaчкој јaвности; 

-Прогресивно увећaње прикупљaњa, обрaде стaтистистичких подaтaкa и трaнсмисије 
премa Европском стaтистичком систему. 

Реaлизaцијa нaведених зaдaтaкa ће се постићи: бољом координaцијом институцијa 
„произвођaчa”стaтистикa; повећaњем трaнспaрентности стaтистичких подaтaкa и јaчaњем 
Републичког зaводa зa стaтистику. 
 
 
 13. AКЦИОНИ ПЛАН  

 Акциони план одштампан је уз Националну стратегију и чини њен саставни део. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 
 
 
 

5.2. ПОДИЗАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КОРПОРАТИВНОГ СЕКТОРА  
5.2.1. Убрзање приватизације и реструктурирање постојећих предузећа 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Завршетак процеса 
приватизације 

Завршетак процеса 
приватизације предузећа 
са друштвеним капиталом 
до 2009. године  
Стварање законских и 
економских (тржишних) 
услова за приватизацију 
предузећа са државним 
капиталом (јавних 
предузећа) до 2008. године 

Краткорочне мере (2007-2009): 
-Покретање иницијативе за приватизацију свих неприватизованих предузећа 
са друштвеним капиталом 
-Селекција предузећа за продају капитала, ликвидацију и стечај 
-Конципирање скраћеног поступка за продају капитала 
-Измене Закона о средствима у својини РС, Закона о јавним предузећима и 
Закона о комуналним делатностима 

Средњерочне мере: 
-Мониторинг приватизованих предузећа – контрола извршења уговорних 
обавеза купаца 

 
2007, МП 
 
2007, АП 
 

2007, Влада  
 
 
2007-2012, МП, АП 

Убрзано решавање 
проблема великих 
друштвено-
својинских 
привредних 
система  

Реструктурирање, 
приватизација или стечај 
великих привредних 
система до 2009. године 
Упошљавање ресурса и 
креирање нових запослења 
на подручјима где су 
лоцирани велики системи 

Краткорочне мере (2007-2009):  
-Регулатива за флексибилније реструктурирање (продаја имовинских целина 
предузећа пре стечаја) 
-Посебно праћење реструктурирања критичних система  
-Доношење закона о подстицању инвестиција (подручја од посебног интереса 
за Републику Србију) 

Средњерочне мере: 
-Политика развоја (креирање запослења) на подручјима великих система  

 
2006, МП 
 

2007-2009, Влада  
2007, Влада  
 
2007-2012,МП, 
МРЗСП 

Унапређење 
корпоративног 
управљања у 
приватизованим 
предузећима 

Успостављање власничке 
структуре која ће 
омогућити 
постприватизационо 
реструктурирање и 
ефикасност предузећа 
 
 

Краткорочне мере (2007-2009): 
-Завршетак приватизације, без  уговорних рестрикција за даљи пренос 
капитала 
-Укрупњавање власништва у предузећима приватизованим по ранијим 
законима 
-Мониторинг примене Закона о преузимању aкционарских друштава 

Средњерочне мере: 
-Ревизија Закона о привредним друштвима, Закона о стечајном поступку, о 
облигац. односима, унапређење правосуђа, сузбијање корупције   

 
2007-2009, МП, АП 
2008, АФ 
2006-2009, МП 
 

2007-2012, Влада , 
Ресорна 
министарства 
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5.2.2. Успостављање адекватног регулаторног и административног 
окружења за успостављање и функионисање нових предузећа 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Поступак 
регистрације 
предузећа 

Даље унапређивање 
поступка регистрације 
предузећа кроз формирање 
јединственог шалтера 
(„one stop shop“) на коме 
ће се завршавати цео 
поступак од предаје 
захтева за регистрацију до 
почетка пословања.   

-Формирање „one stop shop“ подразумева комплетну компјутеризацију и 
умрежавање свих релевантних државних органа за регистрацију привредних 
субјеката. 

2007-2009, АПР 

Процедуре за 
добијање разних 
дозвола за рад 

Створити стимулативно 
пословно окружење: 
скраћивање и 
поједностављивање свих 
административних 
процедура, редуковање 
трошкова за добијање свих 
потребних дозвола, 
сертификата и сл.  

Поједностављивање и скраћивање процедуре за :  
-издавање боравишних дозвола; 
-осигурање извршења уговора; 
-регистрацију имовине; 
-поступак ликвидације и стечаја предузећа. 

2006-2009, МУП, ТС, 
КН, АП, АПР 

Радно 
законодавство  

Креирати радно 
законодавство које ће бити 
стимулативно за отварање 
нових радних места.  
 
 
Смањити број 
незапослених на тржишту 
рада. 
 
 
Обезбедити ефикасност у 
имплементацији законских 
решења.  

-Ускладити постојећи Закон о раду са одредбама Стратегије подстицања и 
развоја страних улагања (део који се односи на радно законодавство) 
-Законским решењима омогућити већу заступљеност флексибилних облика 
рада  
-Стимулисање новог запошљавања кроз снижавање пореза и доприноса на 
зараде и усклађивање права радника са ЕУ законодавством 
-Континуирано спроводити програме доквалификације/ преквалификације 
радника који остају без посла 
-Дефинисати и иновирати образовне профиле у складу са потребама привреде 
-Афирмисати принцип социјалног партнерства 
-Континуирано спроводити едукацију и обуку правосуђа и органа државне 
управе.   

2007, МРЗСП 
 
 
 
 

2007-2012, НСЗ, 
МРЗСП, МПС, УПС 
К, Влада , МПР 
К, МДУЛС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Непостојање 
власништва над 
грађевинским 
земљиштем и 
права промета 

Усвајање законске 
регулативе која решава 
питања власништва над 
земљиштем, права продаје, 
накнада и дажбина у вези 
са његовим коришћењем  

-Доношење прописа којим се уводе тржишни критеријуми у области градског 
грађевинског земљишта  

2008, МКИ 

Повраћај 
власницима 
целокупне 
имовине одузете 
након Другог 
светског рата  

Решавање питања имовине 
одузете након Другог 
светског рата 

-Доношење и имплементација Закона о повраћају имовине 2007, МКИ 

Непостојање 
јединствене 
евиденције о 
непокретностима 

Формирање јединствене 
евиденције о 
непокретностима 

-Доношење Закона о државном премеру и катастру непокретности, којим се 
онемогућава досадашња пракса двоструког књижења земљишта у 
земљишним књигама 
-Завршетак формирања јединствене евиденције о непокретностима 

2008, МКИ 
 
 
2008, РГЗ 

Имплементација 
иземене Закона о 
планирању и 
изградњи 

Скраћење времена и 
поједностављење 
процедуре добијања 
грађевинских дозвола 

-Формирање „One –Stop-Shop” 2009, МКИ, ОС 

Непостојање 
јединствене 
статистичке базе 
података о 
расположивом 
земљишту за 
градњу 

Формирање јединствене 
базе података о 
расположивом земљишту 
за градњу 

-Стварање статистичке базе података на централном и локалном нивоу 2009, РГЗ, ДГЗИБ, 
ОС 
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5.2.3. Хоризонтални програми подстицања предузетништва 

Подручје/проблем Циљeви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Подршка развоју 
кластера 

До 2012. године, у свим 
производно услужним 
системима који су од 
стратешког значаја за 
Србију функционишу 
иновативни, динамични, 
извозно орјентисани 
кластери.  

-Дефинисање програма подршке кластерима 
-Мапирање кластера 
-Имплементација програма 

 

2007, МП 
2007-2009, МП 
2007-2012, МП 
 

Подршка развоју 
индустријских и 
технолошких 
паркова 

До 2012. године 
индустријски и 
технолошки паркови  
функционишу у Србији 

-Доношење Закона о индустријским парковима 
-Одређивање локација за индустријске и технолошке паркове 
-Обезбеђење средства за уређење инфраструктуре индустријских и 
технолошких паркова   

2007, МП 2007, ОС, 
Рес. министарства 
2007 – 2012, ОС, Рес. 
министарства 

Мала и средња 
предузећа и 
предузетништво 

Створити снажан, 
развијен, међународно 
конкурентан и извозно 
оријентисан МСПП сектор 
до 2012. године –
имплементација Европске 
повеље о малим 
предузећима 

-Стварање стимулативног пословног окружења за развој МСПП. 
-Законска и регулаторна реформа 
-Успостављање механизама за институционалну, међуресорну 
координацију креирања и спровођења политике 
-Повећавање утицаја и реформских капацитета Савета за регулаторну 
реформу  

-Унапређење система институционалне подршке сектору МСП 
-Завршетак успостављања мреже републичких и региналних 
агенција/центара за развој МСПП 
-Развој капацитета институција за подршку МСПП 
-Реформисање система државне управе у циљу смањења админстративних 
препрека пословању  

-Лакши приступ капиталу и подршка финансијских институција МСПП 
-Оснивање Фонда почетног капитала  
-Стварање законских претпоставки за оснивање специјализованих фондова 
за власничко и кредитно финасирање МСП 

-Унапређење система мера за повећање међународне конкурентности МСП 
-Подстицање интеграције овог сектора у међународна тржишта и 
успостављање одговарајућих пословних стандарда 
-Подстицање пословне сарадње (међусобне и са великим предузећима) на 
домаћем и иностраном тржишту 
-Усмеравање политике промоције малог предузетништва на најуспешнија 
предузећа  

2007, МП 
 
 
 
2006-2012, МП 
 
2006-2007, МП, 
РАМСПП,  
 
 
К, МФ, МП, МДУЛС 
 
2007-2009, МФ, МП, 
МРЗСП 
 
 
2006-2012, МП, 
МЕОИ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

  -Децентрализација имплементације политике развоја МСПП, повезивање 
локалних и регионалних програма/пројеката/активности 

-Повећање нивоа знања и способности у сектору МСП 
-Развој образовних програма и увођење образовних дисциплина у систем 
образовања 

-Лакши приступ МСП међународном и домаћем тржишту. 
-Измена Закона о јавним набавкама ради подстицања учешћа МСП у јавним 
набавкама.  

-Развој и примена иновација и савремених техника 
-Дефинисање и примена програма подстицања иновација  
-Јачање протока знања из И&Р области у предузетнички сектор са 
адекватно усмереним финансирањем 
-Јачање веза између МСПП сектора и истраживачких и технолошких 
институција 

-Сузбијање „сиве”  економије 
-Смањење пореза и дориноса 
-Побољшање инспекцијског надзора  

-Успостављање дијалога приватног и јавног сектора 
Промовисање предузетништва 

 
 
2006-2009, МПС, МП 
 
 
2007, МТТУ, МП 
 
 
2007-2012, МНЗЖС, 
МП, МФ 
 
 
 
 
К, МФ 
 
 
2006, МП 
 

  -Реализовање кампање промовисања предузетништва 
-Промовисање предузетништва међу неафирмисаним активним групама: 
женама, омладином, незапосленима, као и предузетништво на фармама и у 
неразвијеним регионима 
-Информисање јавности о активностима подршке развоју МСПП 

-Ефикаснија координација донаторске помоћи 
-Утврђивање приоритета за коришћење донаторских средстава 
-Унапређење статистичког праћења и истраживања МСПП сектора у складу 
са стандардима ЕУ 
-Формирање Опсерваторије за МСПП 

 
 
 
 
 
К, Ресорна 
министарства 
2006-2008, МП 

МСПП и 
регионални развој 

Повећање утицаја МСПП 
сектора уједначенијем 
регионалном развоју 

-Увођење диференцираних подстицаја на основу пореске политике 
-Вођење политике директног програмирања просторног развоја и развоја 
пословних локација 
-Стварање локалних развојних коалиција (удружења) за подршку 
предузетничким активностима 
-Развој локалних фондова кроз кофинансирање јавног и приватног сектора 
-Одговарајућа алокација регионалних развојних ресурса 

К, Сва министарств, 
ЛС 



 194

5.2.4. Интернационализација: подстицање извоза и страних директних инвестиција 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Подстицање 
извоза  

Стално и брзо повећавање 
извоза (по стопи 15% до 
17%) 
Мењање структуре извоза 
у смислу повећања учешћа 
производа са већом 
додатом вредношћу  по 
запосленом (пропулзивне 
гране) 
Повећање извоза услуга 
Убрзање 
интернационализације 
домаћег предузетничког 
сектора, укључујући и 
домаћа улагања у 
иностранство 

Опште мере: 
-Реализација предвиђених реформи за окончање транзиције и подизање 
конкурентности привреде 
-Реструктурирање привреде и ново инвестирање: наставак приватизације и 
повећање СДИ као предуслови за повећање извоза 

Специфичне мере подстицања извоза: 
-Стимулисање инвестирања у нове извозне области привреде, посебно 
препознавање рентабилних извозних програма у раним фазама извоза  
-Оснивање специјализоване институције за истраживање страних тржишта и 
објављивање информација о страним тржиштима 
-Креирање и промоција извозног националног бренда и успостављање 
процедура за лиценцирање 
-Омогућавање сертификационим телима из иностранства издају потврде за 
српска предузећа о увођењу ИСО 9000 

Подстицање извоза у ЕУ: 
-Усаглашавање економских компоненти српских пословних система са 
стандардима ЕУ 
-Прихватање стандарда ЕУ посебно на подручју безбедности при коришћењу 
производа, заштити здравља и очувању животне средине 
-Усклађивање трговинских закона са правилима ЕУ, посебно у области 
царинског поступка, права надметања, права друштва, рачуноводства итд. 

Подстицање извоза у остале регионе: 
-Руска Федерација 
-Зона слободне трговине на западном Балкану 

 
К, Влада ,  
 
К, МП, МФ, МЕОИ,  
 
 
К, Влада , МП, МФ, 
МЕИО 
МП,  
 
Влада , МП 
 
МНЗЖС, ЗС 
 
 
МЕОИ 
 
2006, МНЗЖС, 
МПШВ, МЗ, МФ 
МЕОИ, МФ 
 
 
К, МФ, МП 
 

  

Подстицање формирања слободних индустријских зона 
Подстицање извоза малих и средњих предузећа и формирања кластера 
Промоција интернационализације: 

-Постепено трансформисање политике промоције извоза у политику 
промоције интернационализације 
-Отклањање баријера за интернационализацију предузећа 
-Спровођење агресивније промоције интернационализације у иностранству 

 
 
 

К, Влада , надлежна 
министарства 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Подстицање 
страних директних 
инвестиција 

1. Уклањање административних препрека, реформа прописа и усаглашавање са 
прописима ЕУ 

-у области оснивања предузећа са страним улогом: 
-Стварање уједначеног визног режима, поједностављење поступка преласка 
границе и добијања боравишних дозвола,  
-Завршетак поступка пререгистрације предузетника, уређење оснивања и 
рада пословних удружења 
-Обезбеђење заштите интелектуалне својине 

2006, МЕОИ, МУП, 
МДУЛС, МП 
МПШВ, МТТУ, МК, 
МНЗЖС,  
 

 

Укључивање привреде у 
глобалне привредне и 
финансијске токове 
Повећање међународно 
конкурентних, индустр., 
услужних и агроиндустр. 
капацитета за модерну 
производњу и снабдевање 
савремених тржишта -у области развоја  инфраструктуре, створити слободно тржиште 

грађевинског земљишта, јасан увид у тржишну понуду, изменама и допунама 
закона из области: планирања и изградње, својинско правних односа, 
имовини локалне самоуправе, страним улагањима, државном премеру и 
катастру , изради просторних планова, индустријским парковима, јавним 
предузећима, комуналним делатностима и друго 
-преношење права својине на непокретности и имовини локалној самоуправи 
-у области рада предузећа, изменама одговарајућих закона 

-Успостављање јасног и једноставног фискалног система, са минимумом 
различитих дажбина, предвидети пореске подстицаје и олакшице, увести 
фискалну децентрализацију 
-Поједностављење царинских процедура и садржаја царинских докумената 
-Усклађивање система стандардизације и акредитације са правилима ЕУ и 
СТО 

2. Јачање институционалних капацитета и развијање сарадње на државном и 
општинском нивоу 

-Наставак реализације Акционог плана за спровођење реформе државне 
управе 
-Наставак реформе судства 

2006, МКИ, МФ, 
МДУЛС, МЕОИ, РГЗ 
 
 
 
 
2006, МДУЛС 
2006, МФ 
 
 

2006, МЕОИ, 
МНЗЖС 
 
2006, МДУЛС, МПР 
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5.3. ЈАЧАЊЕ ФАКТОРА ЗНАЊА И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
5.3.2. Наставак реформи образовања  

 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Стратешка 
документа у 
области 
образовања 
 

Завршити сва стратешка 
документа 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Приоритет 1: Усвајање два стратешка документа: Стратегије развоја 
образовања и  Стратегије развоја стручног образовања на Влади. На основу 
оба документа дефинисати и развити систем акредитације и сертификације 
-Приоритет 3: Донети стратегију развоја и финансирања мреже основног, 
средњег, струковног и академског образовања са посебним освртом на 
буџетско и ванбуџетско финансирање и процесе децентрализације уз 
дефинисање националних, регионалних и локалних критеријума за 
успостављање мреже средњих стручних школа, система увођења нових 
профила и промену уписне политике, уз уважавање свих специфичности 
локалних средина 
-Приоритет 7: Донети Стратегију  развоја социјалног партнерства  посебно у 
областима стручног образовања, струковног, академског  и образовања 
одраслих. 

2007, НС и Влада , 
НСРС 
 
 
 
2007, НССОО, 
НСВО,  Влада  и 
СЕС 
 
 
 
 
2008, МФ, МПС, 
МП, МРЗСП, СEС, 
НСРС 

Формирање 
институција и 
повезивање са 
социјалним 
партнерима 

Направити модерну 
организацију  институција 
на свим нивоима које 
треба да прате развој 
образовања 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Приоритет 2:Успостављање националних савета на свим нивоима образовања 
опште, стручно и високо образовање и образовање одраслих  на нивоу Србије. 
-Приоритет 10:Успостављање тела за евалуацију система на нивоима од 
основног до високог образовања. 

2007,  Влада , НСРС  
 
 
2007, МПС, НС, 
Влада  и НСРС 

Успостављање 
система тренинга 
и обуке 
наставника 

Приоритетни задаци на 
побољшању ефикасности и 
ефективности образовања 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Приоритет 4: Увођење опште и стручне матуре (због система сертификације), 
са стратегијом и подстицањем развоја општег образовања у складу са 
технолошким и научним развојем Републике Србије. За увођење постоји  
законска регулатива. 
-Приоритет 5: Даљи развој пилот програма у стручном образовању уз сарадњу 
са Европским Унијом, односно њеним агенцијама, са сталним корекцијама 
према потребама тржишта рада. 
-Приоритет 6: Дефинисати систем реализације праксе у средњим стручним 
школама: 

2008, МПС, НС, 
Влада  
 
 
 
 
 
 
2007, НССО, 
МРЗСП, МПС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

  -Увођење лиценце за реализацију праксе 
-Дефинисање стандарда за реализацију праксе 
-Увођење уговора о сарадњи са послодавцима  
-Формирање регионалних центара који би били добро опремљени 

-Приоритет 8: Тренинг и обука наставника, уз максимално опремање школа и 
обавезу да сви наши ученици са 14 година могу самостално да користе 
рачунаре и интернет.  
-Приоритет 9: Направити агенције за акредитацију и осигурање квалитета у 
високом образовању. 

-Извршити припрему за промене у основној школи у односу на остале 
системе образовања 
-Успоставити систем акредитације институција у образовању на свим 
нивоима  

 
 
 
 
2007, НССО, 
МПС,СEС, АА 
 
2008, НССО, МПС  
 
2009, НСОО 

Стратешка 
документа у 
области 
образовања 
 

Успостављање система 
модерног образовања по 
европским принципима 

Средњорочне мере и активности: 
-Системске мере на повећању обухвата деце претшколским програмима, са 
посебним нагласком на обухват ромске деце; 
-Имплементација Стратегије за образовање деце са посебним потребама; 
-Усаглашавање постојећих и припрема нових подзаконских аката који 
проистичу из нових законских решења; 
-Провера и пилотирање припремљених стандарда знања за крај основног 
образовања; 
-Реализација активности у оквиру Декаде Рома; 
-Развој капацитета свих савета националних мањина за даљи партнерски рад 
на унапређењу образовања мањина; 
-Конкретизација активности МСП на основу стратешких докумената Владе; 
-Развој међуресорске сарадње различитих министарстава; 
-Успостављање система образовања које ће одговорити комплетном 
економском, научном и укупном друштвеном развоју Републике Србије, са 
изграђеним социјалним партнерством и заједничким деловањем свих 
релевантних актера,  
-Успостављање система средњег, струковног и академског образовања које ће 
одговорити потребама тржишта рада, са задатком да буде атрактивно и 
доступно свима, широко детерминисано, као основа за доживотно учење и 
континуирано оспособљавање, флексибилно, ефикасно, засновано на сарадњи 
и партнерству, рационално, функционално и укључено у систем остваривања 
квалификација и сертификација. 

2009, НС, Влада  и 
НСРС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Формирање 
институција и 
повезивање са 
социјалним 
партнерима 

До прве половине 2010. 
године успоставити 
правила и оријентације 
према европским 
стандрадима 

Средњорочне мере и активности (2009-2012): 
-Успостављање система тржишне оријентације у одређеним облицима 
образовања, са успостављеним механизмима евалуације, осигурањем 
квалитета и акредитације, на нивоу европских стандарда 
-Успостављање система доживотног образовања  са елементима обуке из 
вештина и иновацијом знања у складу са развојем технологија и отварањем 
формалног система образовања за обуку и образовање одраслих. 
-Успостављање система мобилности (ученика, студената и наставника ) са 
околним и другим европским системима образовања. 
-Успостављање модерног система финансирања свих нивоа образовања са 
посебним оквирима за увођење ванбуџетског финансирања и успостављање 
европског модела издвајања средстава за образовање. 
-децентрализација и демократизација образовања 

 

2010, МФ, НЗС, 
МПС и СEС  
 
  

Успостављање 
система тренинга 
и обуке 
наставника 

Успостављање механизама 
тржишне оријентације 
образовања до 2010. 
године 

Средњорочне мере и активности  (2009-2012): 
-Обезбеђивање доступности квалитетног образовања деце са посебним 
потребама, деце са посебним способностима, националних мањина, са 
посебним нагласком на образовање маргинализованих друштвених група 
-Развој и унапређивање сарадње са међународним просветним институцијама 
-Организација и развој спорта 
-Потписивањем Болоњске декларације Република Србија се придружила 
тежњи европских земаља за стварање јединственог образовног простора 2010. 
године, обезбеђивањем веће мобилности студената, професора и истраживача 
-Укључивање у европски простор високог образовања 
-Брже и ефикасније високо образовање и укључивање младих стручњака у 
радни процес 

2010, НС, МРЗСП, 
МПС, НСРС  
 
 
2010., НСВО, Влада , 
НСРС  
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5.3.3. Запошљавање и управљање људским ресурсима 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Имплементација 
политике 
запошљавања у 
циљу постизања 
пуне 
запослености, 
бољег квалитета и 
продуктивности 
на послу и јачање 
социјалне и 
територијалне 
кохезије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превенција дугорочне 
незапослености 
 
Деловање на 
незапосленост младих 
 
 
 
 
 
Побољшање положаја 
угрожених група 
незапослених лица 
 
 
 
 
 

Развој предузетништва и 
самозапошљавања 
 
 
 
 
 
 
 

-Укључивање незапослених лица која се налазе на евиденцији НСЗ дуже од 
12 месеци у програме активне политике запошљавања, програме додатног 
образовања и обука 
-Доношење Програма запошљавања и самозапошљавања младих 
-Утврђивање подстицаја за запошљавање младих 
-Формирање центара за каријерно вођење и саветовање 
-Обезбеђивање дугорочно незапосленим младим лицима коришћење више 
врста услуга укључивањем у мере политике запошљавања преко НСЗ 
 
-Утврђивање законске регулативе за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање лица са инвалидитетом 
-Подстицање запошљавања лица са инвалидитетом  
-Спровођење Акционог плана за запошљавање Рома  

-Запошљавање избеглих и расељених лица 
 
 
-Промоција различитих облика предузетништва; кооперативе, лизинг, 
франшизинг, као и развој бизнис инкубатора и индустријских зона 

-Стимулативне мере за улагања у истраживање и развој   

-Прилагодити систем образовања потребама тржишне економије и посебно 
програмима МСПП 
-Олакшање приступа МСПП јевтинијем капиталу путем посебних 
кредитних линија, нарочито мање развијеним регионима, развој система за 
микрокредитирање и олакшање приступа МСПП новим тржиштима 

К, НСЗ 
 
 
2007, МРЗСП, МФ, НСЗ 
2008, МРЗСП, НСЗ  
МПС 
2007, НСЗ 
 
 
2006, МРЗСП 
 
2007-2008, МРЗСП 
2006-2008, МРЗСП,НСЗ, 
АР МСПП 
К, МРЗСП, МПС, МФ, 
НСЗ 

К, 2008, МП, АР МСПП,  
 

2008, МФ, МНЗЖС 

2008, МПС 
 
2008, МФ, МП, МРЗСП 

Промовисање 
приступа послу 
који уважава 
специфичност 
животног доба 

Подршка активном 
старењу 
 
 
Подршка равноправности 
полова 

-Ширење праксе флексибилних облика запошљавања погодних за старије, 
посебно за жене 
-Повећање броја старијих лица укључених у програме активне политике 
запошљавања  
-Побољшање положаја и подстицање запошљавања жена на тржишту рада 
-Веће укључивање жена у постојеће програме активних мера тржишта рада 

 

2007, МРЗСП, НСЗ  
 
К, НСЗ 
 
К, СРП 
2007, НСЗ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Обезбеђење 
свеобухватности 
тржишта рада, 
учинити посао 
привлачнијим, и 
исплативијим за 
тражиоце посла, 
укључујући теже 
запошљиве и 
неактивне 

Исплативост рада  
 
 
 
 
 
Превентивне и активне 
мере 
 
 

-Стимулисање незапослених и социјално угрожених лица да активно траже 
посао 
-Постепено смањивање пореза на зараде и збирне стопе за социјално 
осигурање 
-Унапређивање односа и сарадње између НСЗ и центара за социјални рад 
 
-Укључивање незапослених у програме активног тражења посла, у 
програме додатног образовања и обуке, у програме самозапошљавања и 
новог запошљавања 
-Организовање јавних радова 
-Решавање вишка запослених пре престанка радног односа 
-Активне мере усмерене на вишкове запослених 

К, НСЗ 
 
2007, МФ 
 
К, МРЗСП, НСЗ 
 
К, НСЗ 
 
К, МРЗСП, НСЗ 
К, МРЗСП 
К, МРЗСП, НСЗ 

Бољи начини да се 
задовоље потребе 
тржишта рада 
 

Флексибилни облици рада 
Модернизација рада 
Националне службе за 
запошљавање и развој 
агенција за запошљавање 

-Активно промовисање флексибилних облика рада међу послодавцима и 
запосленима 
-Успостављање тока услуга у НСЗ, оријентација на потребе клијената и 
тржишта рада, омогућавање остваривања права незапослених лица која 
нису везана за спровођење активних мера, унапређење развоја 
информационог система 

К, МРЗСП, НСЗ 
 
К, НСЗ 

Промовисање 
флексибилности у 
запошљавању и 
смањење 
сегментације на 
тржишту рада 

Смањење неформалног 
рада 
 
 
Смањивање разлика на 
тржишту рада 
 

-Подстицање предузетника и послодаваца на легалан рад путем смањивања 
пореза и доприноса 
-Јачање контролне функције институција на тржишту рада везане за 
примену законских прописа из области радних односа 
-Повећање конкурентности привреде и јачање мање развијених региона 
-Ублажавање структурних неједнакости на тржишту рада применом 
активних мера на тржишта рада 

2007, МФ 
 
К, МРЗСП 
 
К, ФР, НСЗ 
К, МРЗСП, НСЗ 

Зараде и 
продуктивност 

Усклађивање просечне 
зараде са растом 
продуктивности 

-Унапређивање социјалног дијалога на свим нивоима 
-Политика одређивања минималних зарада 

К, МФ, МРЗСП, СEС 

Радни ресурси 
 

Развој и управљање 
људским ресурсима 

-Повећање улагања у развој људског капитала и доживотног учења К, МРЗСП, МПС 
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5.3.4. Истраживање и технолошки развој  

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Технолошки развој 
у функцији  
привредног 
развоја 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

До 2009. године паралелно 
са власничком 
трансформацијом у 
привредној делатности, 
завршити реалну анализу-
евиденцију: 

- сегмената-делатности 
у привреди, који могу 
имати конкурентну 
проходност у глобални 
производни и тржишни 
систем, 

- сегмената знања и 
технологија за развој 
конкурентних 
производњи, производа 
и услуга. 

    

Краткорочне мере и активности (2007-2009) 
-Дефинисање и квантификовација, према реалном стању у глобалном 
производном и тржишном систему: 

-сегмената, слободних простора у производним делатностима и услугама, у 
које се конкуренто може укључити привреда Републике Србије, 
-знање и технологије неопходне за развој глобално конкурентне привреде, 
појединих њених делатности, или њихових делова. 

-Усвајање стратегије технолошког развоја. 
-Формирати подстицајни амбијент (националном и секторском политиком, 
фискалним и регулаторним оквирима, планирањем у стратегији привредног 
развоја), за развој индустријских кластера на бази инфраструктура 
технолошких инкубатора, обједињавањем водећих истраживачких 
организација, оснивањем предузећа високих технологија, ревитализацијом 
информационих система и саобраћајних веза,  едукацијом квалификоване 
радне снаге, умрежавањем регионалних трговинских удружења. 

Средњорочне мере и активности (до 2012) 
-У пост-приватизационо реструкурираној привредној структури, према 
пројектованом расту БДП: 

-дефинисати и квантификовати знање, обим и садржај технолошког развоја, 
који покривају иностране стратешке компаније, са сопственим 
истраживачким капацитетима, 
-дефинисати и квантификовати знање, обим и садржај технолошког развоја, 
неопходних за целовити развој конкурентне производње и услуга у привреди  
Републике Србије,. 
-усвајање дугорочне стратегије технолошког развоја у функцији  привредног 
развоја. 

Влада , Ресорна 
министарства, 
МНЗЖС, НСНТР, 
ЗИС, У, 
САНУ, АИН,ПК 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Истраживање у 
функцији 
технолошког развоја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 2009. године изградити 
ефикасну научноистраживачку 
инфраструктуру. 

Краткорочне мере и активности (2007-2009) 
(Законски оквир: Закон о научноистраживачкој делатности, Службени 
гласник број 110/05) 

-Усвајање Стратегије научноистраживачке активности у 
функцији усвојеног технолошког развоја. 
-Усаглашавање и оперативно прилагођавање стратегије 
научноистраживачке активности у функцији технолошког и 
привредног развоја са: 

-утврђивањем приоритета и садржаја у програмима основних, 
примењених и посебно развојних истраживања, 
-утврђивањем подстицајног процента издвајања за 
научноистраживачку делатност из буџета Републике и бруто 
националног дохотка привреде и из других извора, сагласно 
стандардима земаља у транзицији са интензивним привредним 
растом. 

-Вредновање квалитета и ефинасности научноистраживачког 
рада института и високошколских установа  
-Власничка трансформација државних научноистраживачких 
институција. 

 
Средњорочне мере и активности (до 2012): 

-Програмско и оперативно потпуно укључивање 
научноистраживачког потенцијала Републике Србије у глобални 
научни, развојни и производно-тржишни систем. 
-Програмско и оперативно оспособљавање научноистраживачке 
инфраструктуре за улогу генератора привредног развоја 
Републике Србије. 

Влада , МНЗЖС, НСНТР, 
ЗИС, У, САНУ, АИН,ПК 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Трансфер знања и 
технологија 

До 2009.године за привредни 
развој и конкурентну 
производњу, заснованим на 
сопственом знању добијеном у 
процедури истраживања, 
изградити: ефикасан систем брзе 
примене нових или иновираних 
технологија, производа или 
приступа услугама 

Краткорочне мере и активности (2007-2009) 
(Законски оквир: Закон о иновационој делатности 2007-2009) 

-Дефинисање приоритета и квантификација знања, технологија, 
техничко-технолошких и иновационих решења, сагласно 
потенцијалима привредне делатности за развој глобално 
конкурентне производње и производа. 
-Финансирање иновационих пројеката, програмираних на основу 
расположивих научних сазнања и развојних знања, до решења 
довољних за покретање глобално конкурентних производњи. 
-Развој информационих центара и сервиса; центара за логистику 
и трансфер технологија, и сл. 
-Оснивање: 
Развојно-производних центара 
Истраживачко-развојних центара 
Иновационих центара. 

 
Средњорочне мере и активности (до 2012) 

-Оснивање пословно-технолошких инкубатора 
-Оснивање научно-технолошких паркова 

Оснивање индустријских кластера. 
 

МНЗЖС, НИ, ПК, ФИД 
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5.4. РАЗВОЈ ЕФИКАСНЕ ПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
       5.4.1. Енергетика и рударство 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Усаглашавање 
стратешких 
докумената Владе  

Усаглашавање Стратегије 
развоја енергетике Србије 
до 2015. са Националном 
стратегијом привредног 
развоја РС 2006-2012. 
Стратегијом просторног 
развоја, Стратегијом 
одрживог коришћења 
при.добара, и др. 

-Усаглашавање Стратегије развоја енергетике до 2015. са Националном 
стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. 
-Доношење Програма остваривања стратегије (2006-2010) и његова 
актуелизација према динамици предвиђеној Законом о енергетици 
-Израда Националне стратегије управљања минералним сировинама 
-Израда Стратегије развоја рударског сектора (2007-2012) 

2007, МРЕ 
 
2006, МРЕ 
 
2007, МРЕ 

Законодавна 
активност 

Усвајање нових закона, 
измена постојећих закона и 
доношење подзаконских 
аката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткорочне мере и активности (2006-2008): 
-Усаглашавање следећих закона са Законом о енергетици: 

-Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну 
средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 
-Закони о концесијама и страним улагањима, 
-Закон о планирању и изградњи, 
-Закон о експропријацији, 
-Закон о водама  

-Доношење подзаконских аката Закона о енергетици 
-Доношење Закона о геолошким истраживањима 
-Израда подзаконских аката из области рударства и геолошких истраживања 
-Доношење Новог тарифног система за електричну енергију и гас 
-Нова ценовна и тарифна политика електричне енергије и гаса 
-Увођење наплате потрошње топлотне енергије према мерењима 
 

2008, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  

 
 
 
 
 
 

Хармонизација праксе и 
регулативе са ЕУ 
 

-Увођење енергетске статистике по методологији Eurostata,  
-Усвајање програма примене Уговора о Енергетској заједници Југоисточне 
Европе 
-Примена одредби Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе 
-Даља хармонизација правног оквира са директивама ЕУ 

МРЕ и друга ресорна 
министарства и 
агенције Владе  

Стварање услова 
за рационалну 
употребу енергије 
и коришћење 
обновљивих 
извора енергије 

Законодавне активности 

-Доношење регулативе у циљу подстицања рационалне употребе енергије и у 
секторима производње и у секторима потрошње енергије, укључујући 
основање одговарајућег Фонда 
-Усвајање прописа и стандарда о потрошњи енергије у секторима потрошње 
-Хармонизација одговарајуће регулативе и прописа са ЕУ  
 

2008, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

 Стварање законодавног оквира и дефинисање подстицајних мера за веће 
коришћење обновљивих извора енергије 
-Стварање законодавног оквира за газдовање енергијом у локалним 
самоуправама 

 
Друге активности у циљу 
повећања енергетске 
ефикасности  

-Усклађивање цене енергената са производним трошковима 
-Економско и инвестиционо подстицање повећања енергетске ефикасности, 
спрегнуте производње топлотне и електричне енергије, употребе локалних и 
обновљивих извора енергије, производње и примене биодизела и биоетанола 
-Оснивање Фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије и 
увођење других мера подстицаја 
-Образовање и усавршавање кадрова за послове енергетике 
-Примена механизма чистог развоја Кјото протокола 
-Промотивне и едукативне кампање  
-Демонстрациони пројекти 

2008, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  

 
 
 
 
 
 
Стварање услова 
за привлачење 
инвестиција 
 
 
 
 
 
 
 

Стварање услова за 
привлачење инвестиција у 
енергетске објекте  

Краткорочне мере и активности (2006-2008) 
-Оснивање Фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 
-Ратификација Кјото Протокола 
-Оснивање националних институција и стварање правних оквира за примену 
Механизма чистог развоја Кјото протокола 
-Израда Стратегије примене Механизма чистог развоја у делу који се односи 
на сектор енергетике 
-Промоција Програма остваривања Стратегије 

Средњорочне мере и активности (2009-2012) 
-Прописи и закони о: 

-Концесији за изградњу енергетских објеката 
-БОТ (изгради, користи и предаја) аранжманима 

 

 
2008, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  
 
 
 
 
2010, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  

 

Стварање услова за 
привлачење инвестиција у 
геолошка истраживања и 
експлоатацију минералних 
сировина 

 

-Израда новог Закона о рударству 
-Дефинисање Програма подршке за развој малих и средњих рударских 
предузећа 
-формирање Рударског инвестиционог фонда 

2008, МРЕ и друга 
ресорна 
министарства и 
агенције Владе  
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Формирање 
институција и 
њихово 
активирање 

Стварање кадровских и 
институционалних услова 
за Стратешка планирања и 
управљање рударством и 
енергетиком 

Краткорочне мере и активности (2006-2008): 
-Формирање професионалног Института за енергетику, 
-Формирње и изградња капацитета Агенције за рударство 
-Јачање капацитета Министарства рударства и енергетике 
-Јачање капацитета Агенције за енергетску ефикасност 
-Оспособљавање локалне самоуправе за израду енергетских биланса 
-Израда енергетских биланса свих региона, општина и градова 

 

2008, МРЕ и агенције 
Владе  
 
 
 
 
2008, MРЕ и локалне 
самоуправе  
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5.4.2. Саобраћај 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Непостојање 
стратегије развоја 
саобраћаја 

Израда стратегије развоја 
саобраћаја 

-Доношење Стратегије развоја саобраћајног система са оперативним 
акционим плановима и дефинисаним циљевима развоја по гранама саобраћаја 

2007, МКИ 

Неједнаки услови 
конкуренције 
између 
саобраћајних 
грана 

Мултимодални приступ 
развоју који подразумева 
интегрисано планирање 
развоја саобраћајног 
система и рационалније 
коришћење предности 
сваког вида саобраћаја. 

-Уједначаваће се услови конкуренције између железнице, друмског и речног 
саобраћаја у складу са саобраћајном политиком и директивама ЕУ. 

 

К, МКИ 

Институционални 
оквир 

Реорганизација 
институционалног оквира 

-Реализација институционалне изградње и јачања МКИ 2007, МКИ 

Друмски саобраћај 
Сметње у 
функционисању 
друмског 
саобраћаја 

Несметано 
функционисање 
међународног друмског 
саобраћаја 

-Закључивање билатералних Споразума са другим земљама, који регулишу 
ову област и имплементирање у законодавни систем Републике Србије 
-Преиспитивање могућности за прикључење мултилатералном споразуму 
ИНТЕРБУС 

К, МКИ 

Путна мрежа није 
у задовољавајућем 
стању 

Завршетак модернизације 
и изградње Југоисточне 
европске саобраћајне осе 
на територији Србије у 
складу са европским 
стандардима. 
 
Успостављање оптималног 
односа улагања у 
одржавање постојеће 
мреже и инвестиција у 
нове путеве. 
 
Унапређење управљања и 
планирања радова 
одржавања путева уз 
претходно ажурирање 
података. 

-Изградња око 390 км аутопутева, друмско-железничког Жежељевог моста у 
Новом Саду и граничноих прелаза Батровци (са Хрватском) и Прешево (са 
Македонијом).   
-На појединим деоницама укључиће се улагање приватног капитала кроз 
концесионе аранжмане и заједничка улагања јавног и приватног сектора. 
-Успоставиће се ефикасни и стабилни механизми финансирања и усмеравања 
средстава ка предузећу надлежном за путеве  
-Размотриће се увођење накнада за путеве садржане у малопродајној цени 
моторног бензина и дизел горива у износу од најмање 35%, као један од 
основних извора финансирања путева 
-Доношење новог Правилника и стандарда за одржавање државних путева у 
Републици Србији   
-Прописаће се критеријуми за категоризацију државних путева 
-Доношење акта о категоризацији државних путева.  
-Прописаће критеријуме за категоризацију општинских путева и улица 
-Доношење акта о категоризацији општинских путева и улица. 
-Доношење Средњорочног плана изградње, реконструкције, одржавања и 
заштите државних путева 

К, ЈП „Путеви 
Србије”,  
 
К, Влада , МКИ 
 
 
 
ЈП „Путеви Србије”' 
МКИ, МФ 
 
 
СП/СГ  
 
 
 
 
2007, Влада , ЈП 
„Путеви Србије” 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

  -Унапређење организације и управљачког информационог система 
-Примена рационалније и ефикасније технологије одржавања путева и 
опремање са савременим средствима 
-Набавка се опреме за инспекцију путева и мостова 
-Формирање и константно ажурирање базе података о карактеристикама и 
стању путева и мостова 
-Обезбедиће се нов систем за управљање мостовима 

О&К, СО/СГ,  
 
 
 
2007, ЈП „Путеви 
Србије” 

Незадовољавајућа 
безбедност 
друмског 
саобраћаја 

Побољшање безбедности 
саобраћаја на путевима 

-Реализација планираних инвестиција у путну инфраструктуру 
-Доношење закона о безбедности саобраћаја на путевима 
-Доношење закона о превозу опасних материја у друмском саобраћају 
-Доношење националне стратегије о безбедности саобраћаја на путевима 
-Доношење националног плана безбедности саобраћаја на путевима 
-Стимулисање побољшања старосне структуре путничких аутомобила, 
аутобуса и теретних возила 

2012, ЈП Путеви РС 
2007, МКИ 
 
2008, МКИ 
 
К, МФ 

Загађивања 
животне средине 
изнад европских 
стандарда 

Смањење негативног 
утицаја друмског 
саобраћаја на загађење 
животне средине 

-Преиспитаће се систем накнада за коришћење инфраструктуре и увођење  
„еколошке накнаде”   
-При одржавању и експлоатацији путева водиће се рачуна о смањењу штетног 
утицаја на животну средину (загађење ваздуха, вода, земљишта, бука, 
смањење ризика у превозу опасних материја).  
-Примена материјала и технологије које имају мањи штетни утицај.  
-Посебна пажња посветиће се системима одводњавања путева и одржавању 
ретензија. 
-Уклањање остављеног отпада у путном појасу. 
-Утврђивање и спровођење политике преусмеравања превоза са друмског на 
железнички и речни саобраћај 

К, ЈП „Путеви 
Србије”' 
 
 
 
 
 
 
 
2012, МКИ 

Недовољно 
ефикасан 
саобраћај 

Побољшање управљања 
саобраћајем 

-Постепено увођење и развијање Интелигентних Транспортних Система 
(ИТС) 

2012, ЈП „Путеви 
Србије” 

Неусклађеност са 
Acquis 
Communautaire 

Подручја у којима је 
потребна хармонизација:  
(а) приступ тржишту,  
(б) технологија и 
безбедност, 
(в) фискално 
усаглашавање, 
(г) социјално усаглашавање 

-Компензације јавном саобраћају 
-Контрола исправности, тежине и димензије возила, тахограф, возачка дозвола, 
превоз опасних терета, квалитет горива, емисија гасова и др. 
-Усаглашавање пореских стопа и такси за коришћење путева и њихова 
алокација на кориснике, увођење обрачунског система за трошкове 
инфраструктуре у железничком, друмском и речном саобраћају, опорезивање 
енергената и горива са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења 
загађења животне средине 
 
 

К, МКИ 
 
 
К, МФ, МКИ 
 



 209

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

  -Максимални периоди вожње, минимални периоди одмора, минимум обуке за -
поједине категорије возача у друмском саобраћају, заштита здравља и 
безбедности радника на путевима и др. 
-Доношење: закона о превозу путника у друмском саобраћају 
-Доношење закона о превозу терета у друмском саобраћају 
-Усвојиће се прописи и дефинисати процедуре за ефикасно извршавање 
легислативе 

К, МКИ 
 
 
2007, МКИ 
 
К,МКИ 

 Недискриминација у 
плаћању путарине  

-Изједначавање путарине за друмска возила домаће и стране регистрације. 2007, МКИ, ЈП 
„Путеви Србије” 

Железнички саобраћај 
Неефикасна и 
недовољна 
тржишна 
оријентација 
железничке 
компаније 

Јачање маркетинга и 
комерцијалних активности 
 
 
Финансијска 
консолидација Предузећа 
 
 
Завршетак процеса 
реструктурирања 
Предузећа 
 
 

-Рачуноводствено раздвајање инфраструктуре и превоза. 
-Доношење се уговорног плана за односе између државе и железнице.  
-Прописаће се методологија за утврђивање оправдане пуне цене коштања 
превоза, у вези примене и праћења уговора за обавезу јавног превоза (ОЈП) 
-Прописаће се услови и поступак за остваривање накнаде за ОЈП  
-Доношење прописа који се односе на цене железничких услуга и висину 
накнада за коришћење железничке инфраструктуре 
-Израда Плана активности на редукцији нерентабилних услуга  
-Доношење програма/закона реструктурирања дуга ЈП „Железнице Србије” 
-План развоја људских ресурса  
-Приватизација non core делатности 
-Доношење Стратешког плана којим ће се утврдити будући модалитет 
организације, рада, правац и темпо даљег реструктурирања Предузећа 
-Формирање циљног организационог облика „Железница Србије”- холдинг 

ЈПЖС 
2007, МКИ, ЈПЖС 
2007, МКИ 

2007, МКИ, МФ 
2007, МКИ 
 
2007, МКИ, МФ 
2006, ЈПЖС 
2007, Влада  
2006, ЈПЖС 

2010, ЈПЖС 
Лош квалитет 
услуга и 
недовољан ниво 
безбедности 
превоза 

Модернизација возног 
парка 
Редовно одржавање и 
ремонт 
Повећање брзине превоза 
у путничком и теретном 
саобраћају 
Модернизација 
информационих система 
 

-Реконструкција и набавка нових возних средстава 
-Куповина софтвера, обука кадрова, набавка нове телематске опреме и новог 
централног рачунара 
-Модернизација сигнално-сигурносних и телекомуникационих постројења за 
брзине од 160 км/час и полагање оптичких каблова на Коридору 10 
-Реализација пројекта дигитализације телекомуникационе инфраструктуре 
-Увођење железничких мобилних радио уређаји на пругама и у возовима 

К, ЈПЖС, МКИ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Незадовољавајуће 
стање железничке 
мреже пруга 

Интензиван развој мреже 
пруга 
Редовно одржавање и 
ремонт пруга 
Мултимодални приступ 
финансирања 
инфраструктуре 

-Дефинисање српске железничке мреже, одређивање правила и рокова, 
процедуре и критеријума у погледу одговорности Дирекције за 
инфраструктуру и корисника инфраструктуре, програм накнада и процедуре 
за доделу капацитета.  
-Израда методологије о накнадама за приступ инфраструктури 
-Ревитализација и модернизација железничких пруга – приоритети су: 

-Шид-Београд (К-10) 
-Суботица-Београд (К-10б) 
-Београд-Младеновац-Ниш (К-10) 
-Ниш-Прешево (К-10) 
-Ниш-Димитровград (К-10ц) 
-Београд-Мала Крсна-Велика Плана 
-Београд - Врбница (Бар) 
-Поред санације мостова уз ремонте пруга, изградити мост преко В. Мораве 
код Ћуприје и мост на Дунаву у сектору Новог Сада, санирати Панчевачки 
мост 
-Изградња железничких чворова Београд, Нови Сад, Панчево, Ниш 
-Терминали комбинованог саобраћаја 

2007, МКИ 
 
 
 
2007, МКИ 
К, Влада , МКИ, 
ЈПЖС 
 

Заштита животне 
средине 

Смањење негативног 
утицаја железничког 
саобраћаја на загађење 
животне средине 

Реализација пројекта Унапређење система управљања заштитом животне средине у 
ЈП „Железнице Србије”према стандардима ИСО 14000. 

К, ЈПЖС и надлежно 
министарство' 

Неусклађеност са 
Acquis 
Communautaire 
(уредбе, 
директиве, одлуке 
и препоруке) 

Припрема за успешно 
укључивање „Железнице 
Србије”' у европски систем 
железница 
Подручја у којима је 
потребна хармонизација:  
(а) приступ тржишту,  
(б) фискално усаглашавање, 
(в) социјално усаглашавање,  
(г) технологија и безбедност, 
(д) технички стандарди 
Усклађивање са 
законодавством ЕУ 

-либерализација тржишта 
-услови отварања тржишта железнице 
-олакшавање царинских формалности на граници 
-услови издавања лиценци операторима на железници 
-зарачунавање накнада за инфраструктуру 
-накнада за коришћење траса 
-уједначавање услова конкуренције 
-одвајање регулативне функције и пружања транспортних услуга 
-професионална квалификација  
-управљање возним парком 
-безбедност на железници 
-превоз опасних материја 
-усклађивање Закона о железници 
-доношење Закона о уговорима у превозу у железничком саобраћају 
-доношење Закона о безбедности железничког саобраћаја 

2007-2012, МКИ 



 211

Речни саобраћај 
Подручје/проблем  Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Законска 
регулатива  

Усклађивање Закона о 
унутрашњој пловидби са 
Директивама ЕУ 

-Припрема и доношење новог Закона о унутрашњој пловидби 2009, МКИ 

Институционални 
оквир  

Реорганизација 
институционалног оквира 

-Реализација Пројекта институционалне изградње сектора за транспорт у 
МКИ 
-Имплементација Пројекта институционалне изградње сектора за транспорт у 
МКИ 

2007, МКИ 
 
2008, МКИ, 
„Пловпут“, 
„Југорегистар“, 

Непостојање 
стратешких 
планова развоја 
саобраћаја на 
унутрашњим 
пловним путевима 

Израда Стратегије развоја 
саобраћаја на унутрашњим 
пловним путевима  

-Завршетак израде Генералног плана и Студије изводљивости за пловне 
путеве у Републици Србији, 
-Доношење Стратегије развоја саобраћаја 

 

2007, МКИ 
 
2008, МКИ 

Инфраструктура  Побољшање пловидбених 
услова на пловним 
путевима у Србији и развој 
лучке инфраструктуре 

-Припрема документације  
-Реализација инвестиција 

 

К,  МКИ, „Пловпут“, 

Савремена 
информациона 
технологија 

Увођење савремених 
информационих 
технологија 

-Формирање речног информационог система  
-Успостављање радио-везе на пловним путевима РС 

2007, МКИ, 
„Пловпут“ 2008, 
МКИ, „Пловпут“ 

Заштита животне 
средине 

Побољшање заштите 
животне средине 

-Формирање програма за побољшање заштите животне средине 2009, МНЗЖС, МКИ 

Ваздушни саобраћај 
Законска 
регулатива  

Усклађивање законске 
регулативе са  
директивама  и одлукама 
ЕУ 

-Доношење новог Закона о  ваздухопловству 
-Доношење Закона о измени и допуни Закона о облигационим односима и 
основама својинско правних односа у ваздушном саобраћају 

2007, МКИ, Влада , 
МСРС 
 

Постизање 
конкуретности 
јавних предузећа 

Реструктурирање и 
модернизација јавних 
саобраћајних предузећа  
 

Доношење дугорочних програма развоја и модернизације ЈП 
 
 
 
Имплементација Дугорочних програма  

 

2007, „Jat Airways“,  
Аеродром „Никола 
Тесла“, МКИ 
2008, „ Jat Airways“,  
Аеродром „Никола 
Тесла“ ,МКИ 
 



 212

 

Подручје/проблем Циљеви  
Мере и активности 

Рок и надлежна 
институција 

Инфраструктура  Модернизација постојеће и 
изгардња нове 
аеродромске 
инфраструктуре 

-Модернизација постојеће и изгрaдња нове аеродромске инфраструктуре 
Аеродрома „Никола Тесла“ , 
 
-Модернизација постојеће и изгрaдња нове аеродромске инфраструктуре 
Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу  , 
 
-Модернизација постојеће и изгрaдња нове инфарструктуре контроле летења  

2012, МКИ, 
Аеродром „Никола 
Тесла“, 
  
К, 2012, Аеродром 
„Константин 
Велики“  ,Град Ниш, 
К, АКЛ 

Савремена 
информациона 
технологија 

Савремена информациона 
технологија 

-Формирање речног информационог система  
 
-Успостављање радио-везуее на пловним путевима РС 

2007, МКИ, 
„Пловпут“, 
2008, МКИ, 
„Пловпут“, 

Заштита животне 
средине 

Побољшање заштите 
животне средине 

-Формирање програма за побољшање заштите животне средине. 
-Имплементација програма за побољшање заштите животне средине. 

2009, МНЗЖС, МКИ 

Мултимодални саобраћај 
Непостојање 
законског  и 
институционални 
оквир 

Формирање законског и 
институционалног оквира 

-Доношење закона и подзаконских аката у складу са АGTC, директиве ЕУ 
92/106/ЕЕС и Европском политиком саобраћаја до 2010. године 
-Закључивање билатералних и мултилатералних споразума о регулисању 
интермодалног транспорта 

К, МКИ 
 
 
К, МКИ 

Недефинисане 
потребе за развој 
интермодалног 
саобраћаја 

Развој интермодалних 
транспортних услуга 

-Израда студија и пројеката којима се дефинишу потребе и захтеви за развој 
интермодалних транспортних услуга 
-Стварање инвестиционе климе за улагање свих заинтересованих у 
транспортном ланцу. 

К, МКИ 

Конкурентност Постизање конкурентности 
овог вида саобраћајних 
услуга на тржишту 

-Формирање друштва за организацију и експлоатацију интегралног 
транспорта 

2009, Влада  

Привредни развој 
и развој мање 
развијених 
подручја 

Привлачење робних и 
транспортних токова 

-Изградња и развој мреже РТЦ, терминала и неопходне техничке базе К, МКИ 

Логистичко-
транспортни 
систем 

Повезивање свих учесника 
у јединствен логистичко-
транспортни систем 

-Развој логистичко-транспортног система К, МКИ 
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5.4.3. Телекомуникације 

5.4.4. ПТТ Собраћај 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Тарифна политика Установити тарифну политику 
засновану на систему обрачуна 
трошкова и упоредива са политиком ЕУ 

-Ребаланс тарифа у фиксној мрежи; 
-Убрзати имплементацију нових тарифа за различите услуге и 
инфраструктуру; 

2006-2008., МКИ 

Развој 
инфраструктуре и 
услуга 

Модернизација у складу са европским и 
светским технолошким развојима и 
стандардима 
 
Потпуна дигитализација фиксне мреже и 
раздвајање двојника; 
Покривање највећих градова Републике 
Србије мобилном мрежом треће 
генерације; 
Достизање укупне густине фиксних 
телефонских прикључака од 40%; 
 
Покривање мобилном мрежом треће 
генерације 50% становништва 
 
Имплементација универзалног концепта 
услуга 
 
Развој широкопојасних услуга путем 
различитих технологија (ADSL,  
 
Ethernet преко оптике, WiФi, 3G, 
WiМАX, ...) како би пенетрација 
широкопојасних корисника до краја 
2009. године достигла ниво од 
минимално 10% 
Подстицање развоја Информационог 
друштва путем имплементације е-
goverment, е-education, е-learning, е-
business, е-banking и  е-health 

-Обезбедити додатне финансије за напреднију модернизацију 
сектора телекомуникација, привлачењем приватних 
инвеститора; 
 
-Повећати улагања; 
-Завршетак приватизације телекомуникационих предузећа и 
укључивање развојно истраживачких центара у програме 
развоја водећих светских произвођача; 
-Већа ефикасност на изради и усвајању просторних и 
урбанистичких планова и ажурирању катастра 
 
 
-Повећати улагања 
 
-Обезбедити обавезне услуге јавне трговине свим физичким и 
правним лицима на територији земље под истим условима 
 
 
-Повећати улагања 
 
-Повећати улагања 
-Усвајање савременог плана нумерације и његова примена; 
-Отварање локалне петље и могућност колокације у фиксној 
мрежи 
-Формирање Фонда за имплементацију универзалног сервиса; 
-Формирање школске мреже и њено повезивање на Академску 
мрежу Републике Србије; 
-Реализација државне широкопојасне Интранет мреже за 
потребе државних органа; 

 

2006-2009. МКИ  
 
 
 
2006-2009. МКИ, 
Телеком 
 
 
 
 
 
2010-2012. МКИ, 
Телеком 
 
2006-2009. МКИ, 
Телеком,  
 
 
2010-2012. Телеком 
 
 
2006-2009. МКИ, 
Телеком 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Регулатива сектора 
телекомуникација 

Хармонизација са прописима и 
техничким стандардима ЕУ  

-Јачање позиције Републичке Агенције за телекомуникације; 
-Дефинисање власништва над кабловском канализацијом у 
градовима и дефинисање правила и услова њеног коришћења 
-Континуирано усвајати, прегледати и пратити имплементацију 
прописа и стандарда ЕУ; 

2006-2009. МКИ, 
Телеком 
 
 

Конкуренција  Појачати конкурентност сектора 
телекомуникација како би могао да се 
суочи са конкуренцијом на интерном 
тржишту  

-Издавање лиценци за већи број фиксних оператора; 
-Даљи развој „Телекома”; 
-Реструктурирање јавних предузећа (ПТТ Србија, „Телекома”;); 
-Поједностављивање прописа и закона о изградњи 
телекомуникационих објеката;  
-Изменити прописе и либерализовати приступ тржишту 
телекомуникација у земљи 
-Почетак примене могућности избора оператора и претходног 
избора оператора и преносивости броја у фиксној мрежи 
-Издавање UMTS лиценце за трећег мобилног оператора 

2006-2009. МКИ, 
Телеком, ЈП ПТТ 
„Србија” 
 
 
 
 
2010-2012. МКИ, 
Телеком 
 

Сектор поштанских 
услуга  

Утврдити тарифну политику у складу са 
системом обрачуна трошкова и 
упоредивом са земљама ЕУ  
Дерегулација и либерализација тржишта 
Формирање независне регулаторне 
улоге Агенције за поштански саобраћај 
Интезиван инвестициони развој ЈП ПТТ 
саобраћаја Србија 

Реструктурирање предузећа, односно оспособити ЈП ПТТ „ Србија”  за 
конкуренцију у складу са Националним програмом за развој 
поштанских услуга; 
 
 
 
Повећати улагања 
 

2006-2009. МКИ, ЈП 
ПТТ  
 
 

 
 



 215

5.4.5. Водопривреда 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Застарело 
законодавство и 
недовољна 
усклађеност 
политике сектора 
вода са осталим 
секторским 
политикама  

Доношење националних 
прописа из области вода и 
њихово усаглашавање са 
законодавством ЕУ и 
усклађивање политике 
управљања водама са 
осталим секторским 
политикама  

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Доношење Закона о водама, који укључује и аспект финансирања управљања 
водама 
-Припрема одговарајућих подзаконских аката, у складу са стандардима ЕУ, у 
циљу имплементације Закона о водама 
-Усклађивање осталих националних прописа из области вода са 
законодавством ЕУ 

 
2006, НСРС 
 
 
2008, МПШВ, ИЈЧ 
 
2009, МПШВ, 
МНЗЖС 

Недовољни 
институционални 
капацитети 

Проширење и јачање 
институционалних 
капацитета и увођење 
регулаторне функције 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Јачање капацитета државне управе за усклађивање законодавства са 
законодавством ЕУ и успостављање регулаторне функције  
-Реструктурирање јавних водопривредних предузећа  
-Формирање Савета за воде и Конференција за воде 
 
-Успостављање фонда за воде 
-Јачање административних капацитета, посебно институција и органа 
задужених за планирање, водна акта и водну документацију, контролу и 
праћење, као и управљање пројектима  
-Јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у 
области вода 

2007, МПШВ 
 
 
2007, АП 
2007, Влада , МПШВ 
 
2007, МПШВ 

2009, МПШВ, АПВ, 
општине 
 
2009, МПШВ, АПВ, 
општине 

Недостатак 
одговарајуће 
планске 
документације 

Доношење планских 
докумената усаглашених 
са стандарима ЕУ у 
области планирања  

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Новелирање Водопривредне (Водне) основе Републике Србије 
 
-Израда плана управљања водама за непосредни слив Дунава (ИЦПДР) 
-Припрема Плана развоја сектора вода и акционих планова за његову 
имплементацију  
-Израда планова управљања водама за остала водна подручја, у складу са 
захтевима Оквирне директиве о водама ЕУ 

Средњерочне мере и активности  (2010-2012): 
Имплементација планова управљања водама и Плана развоје сектора вода 

2008, Влада , МПШВ, 
ИЈЧ 
 
2008, МПШВ, ИЈЧ 
 
 
2009, МПШВ, ИЈЧ 
 
 
2012, МПШВ, ЈВП, 
општине, ИЈЧ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Неефикасан 
систем 
финансирања 
сектора вода и 
недостатак 
економских 
подстицаја 

Успостављање ефикасног 
система финансирања 
сектора вода и економских 
подстицаја и достизање 
економске цене воде  

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Припремити вишегодишњи план за финансирање инвестиција 
 
-Постепено увођење економске цене воде и накнада за ресурс  

 
Средњерочне мере и активности (2010-2012): 

-Јачање фонда за воде и његове кредитне и гаранцијске функције 
-Достизање економске цене воде и услуга  

 
2009, МПШВ, МФ 
 
2009, МПШВ, МТТУ, 
МНЗЖС, МДУЛС 
 
2010, МПШВ, МФ 
2012, МПШВ, МТТУ, 
МНЗЖС, МДУЛС 

Недовољан и 
неадекватан 
мониторинг 
статуса водног 
добра 

Унапређење система 
мониторинга површинских 
и подземних вода и 
осталих параметара и 
појава од значаја за 
управљање водама и 
успостављање 
мониторинга испуштања 
отпадних вода 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Израда катастара водног добра, угрожених подручја, водних објеката 

и система, коришћења вода и загађивача и успостављање јединственог 
информационог система и система информисања 
-Модернизација мреже мониторинга површинских и подземних вода  
-Успостављање мреже мониторинга емисије отпадних вода 
 
-Успостављање мреже мониторинга на угроженим подручјима  

Средњерочне мере и активности (2010-2012): 
-Увођење система контроле употребе ђубрива и пестицида на 
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на воде 

2009, МПШВ, ЈВП, 
ИЈЧ 
 
 
2009, МПШВ, РХМЗ  
2009, МПШВ, 
МНЗЖС, ИЈЧ 
2009, МПШВ, ИЈЧ 
 
2010, МПШВ, 
МНЗЖС 

Нерационално 
коришћење воде и 
неадекватна 
контрола 
квалитета 

Подстицати одрживо 
коришћење воде 
одговарајућег квалитета за 
водоснабдевање, 
наводњавање, индустрију, 
енергетику 
 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Смањење губитака у системима за снабдевање водом насеља на 30%, 
ревитализацијом постојећих система  
-Увођење контроле индивидуалне потрошње воде 
-Унапређење контроле квалитета воде на водозахвату и код потрошача 
 
-Увођење уређаја за мерење количина захваћене воде за наводњавање 
-Ревитализација постојећих система за наводњавање 
 
-Почетак изградње нових капацитета за снабдевање водом насеља и других 
потрошача, укључујући и дистрибутивну мрежу 

 
Средњерочне мере и активности (2010-2012): 

-Успостављање контроле квалитета воде за наводњавање 
-Смањење губитака у системима за снабдевање водом насеља на 28%, 
ревитализацијом постојећих система  

 
2009,општине, ЈКП 
 
 
2009, МПШВ, ЈКП, 
МЗ, ЗЗЗ 
2009, МПШВ, ЈВП 
2009,МПШВ, ЈВП, 
општине 
2009, МПШВ, 
општине, ЈКП, ФЗЖС 
 
 
2010, МПШВ 
2012, општине, ЈКП 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

-Рационално коришћење воде у индустрији и енергетици, увођењем нових 
технологија и рециркулације 
 
-Изградња нових капацитета за снабдевање водом насеља и других 
потрошача, укључујући и дистрибутивну мрежу 
 
-Изградња нових система за наводњавање 

2012, МПШВ, 
индустрија, МРЕ 
 
2012, МПШВ, 
општине, ЈКП, ФВ 
 
2012, МПШВ, 
општине,  

Недовољан степен 
каналисаности 
насеља и 
недостатак уређаја 
за пречишћавање 
отпадних вода 

Повећање степена 
организованог 
прикупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних 
вода 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Ревитализација постојећих и почетак изградње нових система за 
прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода насеља  
-Ревитализација постојећих уређаја и почетак изградње нових постројења за 
пречишћавање отпадних вода из индустрија које испуштају опасне материје 

Средњерочне мере и активности  (2010-2012): 
-Изградње нових система за прикупљање, одвођење и пречишћавање 
отпадних вода насеља  
 
 
-Изградње нових постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрија 
које испуштају опасне материје 

 
2009, МПШВ, 
општине, ЈКП, 2009, 
МНЗЖС, индустрија, 
МПШВ 
 
2012, МПШВ, 
општине, ЈКП, 
индустрија  

2012, МНЗЖС, 
индустрија, МПШВ 

Неадекватна 
заштита од 
штетног дејства 
спољних и 
унутрашњих вода 

Повећати сигурност 
заштите од спољних вода 
(поплава, ерозија и бујица) 
и побољшати степен 
уређености водног режима 
земљишта (одводњавање) 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Ревитализација постојећих објеката и система за заштиту од штетног дејства 
спољних и унутрашњих вода 
-Повећање степена заштите од поплава градова и насеља у приобаљу већих 
водотока, доградњом постојећих система 
-Законском регулативом из области осигурања створити основ за обавезно 
осигурање од поплава и усмеравање дела средстава од осигурања у изградњу 
објеката за заштиту од поплава 

Средњерочне мере и активности  (2010-2012): 
-Изградња нових објеката и система за заштиту од поплава, ерозије и бујица и 
одводњавање 

 
2009, МПШВ, ЈВП, 
општине 
2009, МПШВ, ЈВП, 
општине 
2009, МПШВ, МФ 
 
 

2012, МПШВ, 
општине, остали 
инвеститори 
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6. ПОЉОПРИВРЕДА 

Подручје Циљ Мере и активности Рок и надлежност 

Промена структуре 
-Дефинисати различите мере аграрне и социјалне политике за комерцијална и 
некомерцијалана пољоривредна газдинства  

2006, МПШВ, МФ 

-Унапредити Закон о наслеђивању у погледу увођења одредбе којом ће се 
спречити даља подела земљишних парцела испод минималне величине 

2006, МПШВ, МФ, 
НСРС 

Промена 
структуре 

Створити структуру 
комерцијалних 
газдинстава која ће 
одговарати потребама 
модерне тржишне 
економије 

-Завршити трансфер пољопривредних и прехрамбених предузећа из државног 
у приватно власништво 

2007,МПШВ, МП, АП 

-Завршити катастар земљишта  2010, РГЗ 
-Увести закупнину за сво државно пољопривредно земљиште 2006, МПШВ, МФ, ЛС 
-Донети Закон о земљишту  2006, МПШВ, НСРС 
-Унапређење квалитета земљишта К, МПШВ, ЛС 
-Основати Управу за пољопривредно земљиште које је власништво државе 
или није доказано 

2006, МПШВ, НСРС 

Развој тржишта 
земљишта   

Ефикасна употреба 
пољопривредног 
земљишта кроз 
успостваљање 
функционисања 
пољопривредног 
земљишног тржишта 
продајом и куповином 

-Изградња тржишта дугорочних кредита за куповину државног и другог 
земљишта  

2010, МФ, Банке, 
МПШВ 

-Усвојити нови Закон о задругама  2007, МП, НСРС 
-Пререгистрација задруга према одредбама новог Закона 2007, МФ, МП 
-Основати Центар за подршку задругарству 2006, МПШВ 
-Усвојити регулативу која ће омогућити удруживање власника шума 2006, МП, МПШВ, 

НСРС 

Удруживање 
пољопривредника   

Унапређење организовања 
пољопривредника на свим 
нивоима    

-Решити проблем власништва над имовином задруга 2008, ЗС, МПШВ, МФ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежност 

-Донети Закон о шумама 2006, МПШВ, НСРС 
-Донети Национални програм шумарства 2007, МПШВ, НСРС 
-Донети Закон о ловству 2006, МПШВ, НСРС 
-Реструктуирање јавних предузећа 2007, МПШВ, ЈПа 

Одрживо 
газдовање шумама  

Унапређење стања ресурса 
и развој шумарског 
сектора 
 

-Повећање површина под шумом К, МПШВ,ЈПа 
Ветеринарска и фитосанитарна контрола хране 

-Хармонизовати ветеринарске, фитосанитарне и санитарне са стандардима ЕУ К, МПШВ, МЗ 
-Организовати ефикасну службу која ће одговарати међународним 
стандардима и правим очекивањима потрошача у Републици Србији 

К, МПШВ, МЗ 

-Усвојити Стратегије за ветеринарску, фитосанитарну контролу и контролу 
хране 

2006, МПШВ, МЗ, 
Влада  

-Усвојити Закон о здрављу биља 2006, МПШВ, НСРС 
-Усвојити Закон о пестицидима  2006, МПШВ, НСРС 
-Усвојити и Закон о сточној храни  2006, МПШВ, НСРС 
-Усвојити Закон о средствима за исхрану биља  2006, МПШВ, НСРС 
-Усвојити Закон о заштити биљних сорти 2006, МПШВ, НСРС 
-Успоставити ланац лабораторија за контролу хране 2006, МПШВ 
-Успоставити систем оверавања и финасирања здравствене контроле 2006, МПШВ, МЗ 
-Реформа фитосанитарне и ветеринарске инспекције  2006, МПШВ 
-Основати Агенцију за лабораторије 2007, МПШВ, НСРС 
-Успоставити систем обележавања животиња 2007, МПШВ 

Безбедност хране  
 

Заштитити здравље људи 
од болести које потичу од 
хране, животиња, штетних 
утицаја пестицида, 
ветеринарских лекова и 
адитива за храну 
 
 
 
Заштитити животну 
околину од пестицида и 
ветеринарски лекова. 

-Успоставити систем биљних пасоша 2006, МПШВ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежност 

Институције 
-Обезбедити министарству и осталим институцијама адекватне услове за рад  К, Влада  
-Донети Закон о пољопривреди  2006, МПШВ, НСРС 
-Донети Национални програм за пољопривреду 2007–2010. године 2006, МПШВ, Влада  
-Установити систем праћења резултата и мера аграрне политике на основу 
којег ће се процењивати постигнут напредак 

К, МПШВ 

-Јачати кадровски и стручно капацитет у Министарству кроз редовне 
програме обуке запослених 

К, МПШВ 

-Успоставити регистар пољопривредних газдинстава  2008, МПШВ,МФ- 
УЈП 

-Изградити систем тржишног информисања (развити и унапредити постојећи 
СТИПС) 

К, МПШВ, СС 

Унапређење рада 
институција  
  

Модерно и ефикасно 
Министарство 
пољопривреде које 
развија, спроводи и 
надгледа ефикасну 
политику и успешно 
преговара са ЕУ и осталим 
трговачким партнерима 
Изграђивати институције 
које могу да квалитетно и 
ефикасно имплементирају 
зацртану аграрну политику -Основати Агенцију за плаћање као саставни део министарства пољопривреде 2008, МПШВ, НСРС 

-Наставне програме у средњим и високим школама усмерити на 
интердисциплинарни приступ који ће омогућити усвајање нових знања из 
области тржишта (управљање, планирање, комерцијално пословање, 
маркетинг), очувања сеоског подручја и његова интеграција у савремене 
друштвене токове (информатичка, еколошка, социолошка, хуманистичка 
знања) 

2007, МПШВ, МПС 

-Ауторизовати националне центре за воћарство, виноградарство, ратарство, 
повртарство и сточарство 

2008, МПШВ, 
МНЗЖС 

-Кадровски и стручно ојачати саветодавну службу кроз успостављење 
система контроле. одговорности и едукације 

2008, МПШВ 

-Разграничити саветодавне од контролних функција у постојећој саветодавној 
служби 

2006, МПШВ 

-Донети Закон о саветодавној служби   2006, МПШВ 
-Успоставити систем праћења економских и прозводних показатеља на 
одабраним газдинствима (Farm Acountacy Data Network) 

2010, МПШВ, РЗС 

Истраживање и 
пренос знања  

Створити ефикасне и 
делотворне институције за 
стицање и пренос знања из 
области пољопривреде и 
економије 

-Направити функционалну везу између истраживања, образовања и пласмана 
знања кроз саветодавн службу 

К, МПШВ, МПС, 
МНЗЖС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Рурални развој 

-Доношење и усвајање основних принципа политике руралног развоја. 2007,МПШВ, 
МДУЛС 

-Направити категоризацију по ЕУ моделу о мање повољним подручјима (Less 
favourable area) за производњу  

2006, МПШВ 

-Израдити Програм развоја еколошких пољопривредних система, посебно за 
маргиналне и области заштићене природе 

2006, МПШВ, 
МНЗЖС 

-Донети регионалне, локалне акционе планове за рурални развој 2007, МПШВ, ЛС 

Одрживи рурални 
развој   

Створити одговарајуће 
социјалне и економске 
услове у сеоским 
срединама и обезбедити 
њихов допринос 
привредном расту земље 

-Припремити програме за рурални развој за имплементацију средстава 
Аграрног буџета и средства из донација 

К, МПШВ, ЛС 

Тржиште 
-Успоставити транспарентне и ефикасне царинске и инспекцијске поступке 2006, МФ, МПШВ 
-Стално прилагођавање међународним стандардима састава и квалитета К, МПШВ, СМУЕО 
-Подстицати оснивање система велетрговина и берзи К, МПШВ, МТТУ 
-Осигурати поштовање уговора К, МПР, Судови 
-Направити Стратегију развоја прерађивачког сектора која ће дефинисати 
будуће правце развоја појединачно по гранама  

2007, МПШВ, 
МПРИВ 

-Донети Закон о вину 2006, МПШВ 
-Донети Закон о етанолу 2006, МПШВ 
-Донети закон о ракији  2006, МПШВ 
-Створити законску и институционалну основу за коришћење складишнице 2006, МПШВ 
-Завршити трансформацију робних резерви 2007, МТТУ, МПШВ 

Изградња 
тржишних 
механизама и 
инфраструктуре  

Обезбедити тржишно 
окружење за 
пољопривреднике, 
испоручиоце инпута, 
прерађиваче и потрошаче. 

-Јачање регионалне сарадње као интеграланог дела процеса интеграције у ЕУ. К, МПШВ, МЕОИ, 
Влада  

-Успоставити систем јемства који неће представљати кочницу приликом 
кредитног уговарања 

2006, 
МФ 

-Развити програме тренинга за запослене у банкама за евалуацију пословних 
планова 

К, МПШВ, банке 

-Помоћи произвођачима у изради пословних планова и захтева за 
комерцијалне банкарске кредите, преко саветодавне службе. 

К, 
МПШВ, СС 

Развој тржишта 
пољопривредних 
кредита  

Створити услове да 
комерцијално кредитни и 
финансијски сектор 
одговори потребама 
пољопривредника за 
краткорочним, 
средњерочним и 
дугорочним кредитима. 

-Створити услове за рад микрофинансијским организацијама да би се 
искористило локално знање и обезбедили мали кредити 

2006, 
МФ 
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8. НОВА ЕКОНОМСКА УЛОГА ДРЖАВЕ  
 8.2. Макроекономске политике за подршку реализације Национална стратегија 
8.2.1. Монетарна политика 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Дефицит текућег 
платног биланса 

Смањење дефицита 
текућег платног биланса  
на ниво од око 5% БДП 

-Остварење суфицита консолидованог биланса јавне потрошње у циљу 
редукције домаће тражње   
-Усклађивање динамике трошења прихода од приватизације са динамиком 
домаће тражње  којом се редукује дефицит текућег биланса 

2007-2012, МФ 

Инфлација Смањење инфлације на 
ниво испод 5% годишње 

-Прелаз на инфлационо таргетирање 
-Редукција домаће тражње кроз политику суфицита консолидованог биланса 
јавне потрошње 
-Усклађивање динамике трошења прихода од приватизације са динамиком 
домаће тражње којом се смањује инфлација 
-Спорији раст просечних  плата у јавном сектору од раста БДП 
-Побољшање антимонополских прописа и њихова ефективна примена 
-Унапређење регулације природних монопола на републичком и локалном 
нивоу 

К, МФ, НБС 
К, МФ 

Каматне стопе Смањити каматне стопе до 
2009. године на ниво који 
је у датом тренутку у ЕУ-
10 земљама 

-Јачати конкуренцију у банкарском сектору 
-Смањење стопе обавезних резерви 
-Смањење институционалног ризика 

2007-2010, МФ, 
НБС 

Девизни курсеви Прелазак на флуктуирајући 
курс у складу са новим 
монетарним аранжманом – 
инфлационим таргетирањем 

-Мерама монетарне политике (каматне стопе и др.) усмеравати тржишни курс 
ка средњерочно одрживом нивоу 
-Повлачење НБС из мењачких послова 
-Смањивање учесталости интервенција НБС на девизном тржишту 
-Координација између фискалне и монетарне политике при трошењу прихода 
од приватизације 

К, НБС 
 
 
 
К, НБС, МФ 

Општа кретања 
капитала  

Наставити постепену 
либерализацију капиталних 
трансакција и успоставити 
пуну конвертибилност рачуна 
капитала до 2012. године 

-Либерализовати све дугорочне токове капитала 
-Направити, усвојити и имплементирати мере које ће постепено елиминисати 
све рестрикције на краткорочне капиталне трансакције 
-Детаљно координирати отварање рачуна капитала са монетарном, девизном 
и другим макроекономским политикама  

2007-2010, МФ, 
К, НБС  
 
К, НБС, Влада  

Хармонизација 
кретања капитала 
са ЕУ  

Ускладити домаће 
законодавство са захтевима 
ЕУ о слободном кретању 
капитала (либерализација 
дугорочних и краткорочних 
токова капитала 

-Усвојити Закон о девизним трансакцијама  
-Усвојити додатне законе неопходне за даљу либерализацију краткорочних 
токова капитала 

2007-2010, Влада , 
НБС 
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8.2.2. Фискална политика 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Порески систем Довршетак изградње 
једноставног, алокативно 
неутралног и  праведног 
пореског система 

-Уједначавање пореског оптерећења различитих облика доходака 
-Преиспитивање, редукција и укидање квазифискалних дажбина  
-Усвајање закона о синтетичком порезу на доходак грађана у циљу 
равномернијег опорезивања прихода физичких лица 
-Нови закон о опорезивању прихода од пољопривреде 

2007, МФ 
 
 
2008, МФ 
2008-2009, МФ 

Краткорочни 
фискални баланс 

Баланс буџета -Смањити трошкове: 
-ограничавањем плата рационалним запошљавањем и платном политиком у 
јавном сектору 
-рационалном политиком запошљавања у свим буџетским установама 
-ревизијом правила за стицање социјалних права и реструктурирањем 
трошкова  
-јединственом регулативом и транспарентним управљањем додатним 
буџетским фондовима  
-преиспитивањем националних програма и специјалних развојних закона 

-Побољшати наплату пореза и смањити избегавање пореза  

 
О&К, МФ  
 
 
 
 
 
 
2007, МФ 
О&К, МФ 

Дугорочни 
фискални баланс 

Баланс буџета без 
подизања фискалних 
трошкова (директни 
порези и социјални 
доприноси) 

-Наставити спровођење краткорочних мера у циљу смањења трошкова 
-Наставак реформе пензионог система 
-Боље коришћење и управљање постојећим јавним ресурсима 
-Смањити и реструктурирати улогу државе у предузетничком сектору 
-Унапредити порески и систем прихода 

О&К, Влада , МФ 
 
 

Управљање јавним 
дугом 

Контролисати јавни дуг; 
применити систематичан и 
стратешки приступ 
портфељском управљању 
дугом  
Осигурати редован 
приступ државе 
међународним тржиштима 
капитала 
Управљати јавним дугом у 
циљу спровођења 
економске политике; 
појачати портфељ дуга у 
циљу смањења јавног дуга 
Минимизирати фискални 
ризик 

-Кадровски ојачати и стручно оспособити Управу за јавни дуг у циљу 
ефикасног управљања, праћења и информисања о јавном дугу  
-Одредити максималне годишње квоте за задуживање укупног јавног сектора 
(да би се спречило одбијање приватних инвеститора и апрецијација 
националне валуте) 
-Израдити стратегију емисије државних обвезница, за период када њихова 
емисија буде оправдана са фискалног и макроекономског становишта; 
усмерити се на велика тржишта са две до три годишње емисије обвезница и 
обезбедити адекватну учесталост присуства на тржишту, цену обвезница, 
контролисање ризика у осцилацији валуте и рефинансирању 
-Прећи са пасивног на активно управљање дугом; управљање портфељом 
дуга да би се побољшала његова структура, време и трошкови отплате  
-Установити 'дужничку канцеларију' у оквиру Министарства финансија  
-Максимизација учешћа јавног дуга на око 50% БДП 
-Одређивање максималног износа државних гаранција за кредите 

2007, МФ 
 
 
О, МФ 
 
 
О&К, МФ 
 
 
 
 
 
 
О, МФ 
О&К, МФ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Ограничавајуће/ 
смањено 
рестуктурирање 
издатака буџета 

Спорији раст издатака 
 
Реструктурирање издатака 
тако да се смање буџетски 
притисци и повећа 
развојна компонента 

-Главне реформе: 
-наставак реформе пензионог система 
-ревизија прописа погодности и реструктурирања издатака за социјалне 
трансфере 
-смањење и реструктурирање улоге државе у предузетничком сектору 
(ценовно субвенционирање само у железничком саобраћају и 
пољопривреди, свођење на минималне субвенције запосленима у 
предузећима, трансфер на предузетнички сектор како би се сконцентрисали 
на технолошки развој и иновације, еколошке проблеме и промоцију 
регионалног развоја). На краће стазе, улога државе у обнављању 
предузетничког сектора  
-убрзање реформи (реструктурирање, приватизација, стечај) у производном 
и финансијском сектору како би се смањила потреба за државном помоћи 

-Институционално унапређење: 
-јединствена регулатива и транспарентно коришћење додатних буџетских 
фондова; Закон о државним фондовима ће систематски дефинисати статус 
парадржавних фондова на јединствен начин и осигурати ефикасну 
контролу коришћења јавних средства финансија 

-Политике подршке/ефикасности/стабилизације: 
-ограничити експанзију зарада кроз рационално запошљавање и политику 
плата у јавном сектору (у оквиру буџетског ограничења) 
-даља имплементација програма штедње у здравственом сектору 
-рационализација мреже установа (касарни,  школа, здравствених установа 
и др.) које се финансирају из јавних прихода 
-прилагодити постојеће националне програме и специјалне развојне законе 
могућностима јавног финансирања, одлагању реализације неких од њих, 
трагања за другим изворима финансирање који не морају бити јавни 
-повећати учешће издатака за развој и инвестиција у области људских 
ресурса 
-повећати учешће издатака за приступање ЕУ 

О&К, Влада , МФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006-2007, МФ 
 
 
 
 
О&К, Влада , МФ 
 
 
 
 
 

Организација и 
имплементације 
буџета 

Равномерно финансирање 
буџетских издатака без 
стварања  дефицита 
Побољшати припрему, 
имплементацију, 
мониторинг и контролу 
буџета и његову 
ефикасност 

-Побољшати институционалну организацију буџета (припрему и 
имплементацију буџета, управљање финансијским ресурсима и јавним дугом, 
контрола буџета) и увести дугорочне буџетске програме за координисање и 
мониторинг вишегодишњих издатака (Закон о буџетксим прописима) 

2006-2007, МФ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Пружање јавних 
услуга  

Повећати ефикасност у 
пружању јавних услуга 

-Повећати ефективност државне администрације и трошкова 
(реструктурирање државне управе, побољшање продуктивности државних 
службеника, увођење програма за јавно улагање) 
-Стандардизовати јавне услуге где год је могуће и делимично их 
приватизовати (на конкурентској основи) како би се рационализовале 
-Рационализовати мрежу услуга и повећати продуктивност рада у 
здравственом сектору 

2007, Влада , МФ 

 
 
 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Ниво јавних 
прихода  

Краткорочно одржати 
фискалне приходе на 
тренутном нивоу 
Средње и дугорочно 
одржавати фискалне 
приходе, обезбеђујући 
финансирање без стварања 
дефицита 

Увести/реструктурирати порезе и реформисати пореску администрацију О&К, МФ 

Порези Установити порески 
систем који: неће 
реметити односе између 
привредних активности 
нити кочити 
конкурентност привреде а 
који ће стимулисати 
ефикасно коришћење 
ресурса; ће појачати 
компоненту друштвене 
правде и бити 
транспарентан и упоредив 
са највећим трговинским 
партнерима 
 

-Редуковати стопе социјалних доприноса у зависности од доступних 
алтернативних извора које може да обезбеди реструктурирање (смањивање 
обавезног осигурања) система социјалне заштите, пре свега пензионог и 
инвалидског осигурања и пореска реформа.  
-Ревидирати лични порез на доходак и прилагодити га међународним 
стандардима (умеренији раст пореза, смањити број изузетака, потврдити 
правило опорезивања према извору дохотка, дефинисати правила којима ће 
се у највећом мери онемогућити избегавање пореза, дефинисати нове 
механизме евалуације и потпунију хармонизацију система пореза на доходак 
физичких и правних лица) 

О&К, МФ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

 Реструктурирање 
владиних доходака у 
погледу максимизирања 
развоја и раста привреде, 
што значи ширење 
пореске основице,  
смањивање стопе 
социјалних доприноса и 
редуковање пореза 
пореских обвезника. 
Редуковати удео 
директних пореза у оквиру 
релевантног пореског 
система  

Унапредити систем корпоративног пореза (порез на добит)  уз детаљније 
дефинисање пореске основице.  
 
Преиспитати оправданост постојања квазификалних дажбина (обавезни допринос за 
привредне коморе, такса при предаји завршних рачуна и др.) 

О&К, МФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царински систем Хармонизација царинског 
система 

-Променити царински систем у правцу даље хармонизације са Европским 
царинским кодексом 
-Усвојити и ратификовати европске конвенције  
-Усвојити конвенцију о упрошћавању процедура у трговини робом и 
Конвенцију о заједничкој транзитној процедури 

О, МФ 
 
О&К, МФ, МЕОИ 
2007, МФ, МЕОИ 

Пореска управа  Наплатити порезе на 
најефикаснији начин уз 
спречавање избегавања 
пореза 

-Јачати ефикасност у наплати пореза, нарочито директних пореза наметнутих 
физичким и правним лицима, и појачати већ постојеће прописе. 
Реорганизација ће укључити пренос већих овлашћења на пореску управу, пре 
свега пореске инспекторе, увођење компјутеризоване регистрације пореских 
обвезника 
-У вези са ПДВ реформом, нова пореска управа ће проширити пореску 
основицу како би задржала активности у садашњој сивој економији и 
смањила избегавање пореза 
-Повећати порески суверенитет општина који би повећао разлике између 
општина захтева повећање обима пореског изједначавања   

О&К, МФ 

Управа царина  Повећати ефикасност 
управе царина и ускладити 
је са прописима ЕУ  

-модернизација и унапређење информационе технологије 
-побољшање обучености запослених 
-антикорупцијске активности 

Даља обука у области имплементације царинских процедуре у складу са постојећим 
царинским прописима до пуне хармонизације са Европским царинским кодексом 

О&К, МФ 

 



 227

 
8.2.3.Политика доходака 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Зараде у 
пословном и 
јавном сектору 

Раст зарада у привреди 
заостајаће за растом 
продуктивности рада 
 
Раст зарада у пословном 
сектору, који неће 
погоршати извозну 
конкурентност 
 
Умерени раст зарада у 
јавном сектору због већ 
показаних ефеката на 
развој зарада у другим 
секторима и буџетска 
ограничења 
 
Успоставити кохерентни 
систем зарада у јавном 
сектору 

-Зараде у привреди формирати у складу са оствареним резултатима 
пословања уз поштовање одредби Закона о раду; подстицати колективно 
преговарање и уређивање зарада путем колективних уговора 
 
-Политику зарада у јавним предузећима ускладити са резултатима пословања 
и процесом реструктурирања 
 
 
 
-Унапређивати систем зарада у јавним службама, обезбедити праведно и 
стимулативно награђивање према резултатима рада 
 
 
 
 
 
-Зараде у јавним службама биће усклађене са резултатима реорганизације и 
рационализације и обезбеђеним средствима из Буџета Републике.  

2007, МФ, МРЗСП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минималне зараде 
 
 
 

Заштита минималних 
стандарда рада 
 
 

-Размотрити опције о регулисању минималних зарада и могућим 
варијацијама по годишту, индустрији, трајању службе, величини фирме 
 
-Усвојити посебан Закон о минималним зарадама 

2007, Влада  
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8.3. Развој ефикасног финансијског система 
8.3.1. Банкарство 

Подручје/проблем  Циљеви Мере и активности 
Рок и 

надлежна 
институција 

Имплементација 
новог Закона о 
банкама 

Ефикаснији и стабилнији 
банкарски систем 

Краткорочне мере: 
-подзаконска акта из домена заштите тржишне конкуренције, 
-принципа опрезног банкарског пословања 
-транпарентности власничке и управљачке структуре,  
-јавности услова и цена  и 
-ефикасније контролне функције  

2006, НБС 

Солвентност 
банака 

Дугорочна сигурност 
банкарства 

Краткорочне мере: 
регулисање дугорочне усклађености рочне и валутне структуре активе и пасиве 
банака 

2006, НБС 

Депозити и ино 
кредити 

Стимулисање домаће штедње и 
смањивање спољне задужености 

Краткорочне мере: 
диференцијација стопа обавезне резерве према пореклу депозита (домаћи или 
страни), ригорознији обрачун ино кредита и раздвајање извора према рочности 

2006, НБС 

Кредити банака Снижавање каматних стопа Краткорочне мере: 
третман банкарских кредита кориговати према основним наменама и корисницима 
 

2006, НБС 

Контрола банака Стабилност финансијског 
система 

Краткорочне мере: 
комплетирање система раног упозоравања на идентификоване ризике у банкарству 
Средњерочне мере: 
интегрисање контроле банака у систем консолидованог надзора целокупног 
финансијског система 

2006, НБС 
 
2010, НБС 

Глобализација 
банкарства 

Тржишна равноправност банака Средњерочне мере: 
Ускла]ивање домаћих нормативних и регулаторних услова банкарског пословања са 
европским 
 

2010, НБС 

Дугорочне каматне 
стопе банака 

Конвергенција са релевантним 
каматним стопама у ЕУ 

Средњерочне мере: 
побољшавање кредитног рејтинга земље и стимулативне мере монетарне политике 
 

2012, НБС 
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8.3.2.Финансијска тржишта 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности 
Рок и 

надлежна 
институција 

Примарно тржиште 
хартија од 
вредности 

Емитовање власничких и 
дуговних хартија 

Краткорочне мере: 
-стимулисање потенцијалних емитената  
 
-издавање хартија Републике Србије  
-подстицање банака на пословање са хартијама  

2007, КХоВ, 
МФ, НБС 
 
2007, МФ, Т 
2007, НБС 

Секундарно 
тржиште ХоВ 

Оживљавање промета Краткорочне мере: 
-смањивање фискалног оптерећења инвеститора и осталих трошкова промета 

2007, МФ, Б, 
ЦР, 
 
 

Либерализација 
дистрибуције 
страних ХоВ 

Тржишна и номинална 
равноправност домаћих и 
страних емитената 

Краткорочне мере: 
усаглашавање услова сагласности за издавање домаћих девизних хартија и 
дистрибуцију страних хартија 

2006, НБС, 
КХоВ 

Заштита 
конкуренције 

Смањивање тржишне 
доминације банака 

Средњерочне мере:  
увођење европских стандарда концентрације и заштите конкуренције на 
финансијском тржишту у целини  

2010, НБС, 
КХоВ 

Дугорочне каматне 
стопе  
 

Приближавање каматним 
стопама у ЕМУ 
 

Средњерочне мере: 
постепено свођење каматних стопа на дугорочне дуговне хартије најсигурнијих 
емитената у границе ERM II 

2012, НБС, 
МФИН 

Контрола тржишта 
ХоВ 

Стабилност тржишта ХоВ Краткорочне мере: 
извештавање према IFRS књиговодственим и IOSCO регулаторним стандардима 
Средњерочне мере: 
укључивање у интегрисани надзор и контролу финансијског система на 
консолидованој основи 

2006, КХоВ 
 
 
2010, НБС, К 
ХоВ 

Тржиште капитала Проширити и продубити 
тржишта капитала 

-Формулисати и спровести конзистентну развојну политику усмерену ка: 
-повећању капитализације тршишта и побољшање његовог квалитета 
-диверзификацији инвеститора 
-ширењу могућности за учеснике на тржишту 

-Унапредити законски оквир за развој тржишта капитала 
-Појачати надзор тржишта капитала кроз: 

-појачану институционалну способност надзорних институција (стручност 
запослених) 
-сарадња са надзорним институцијама у другим подсекторима 
финансијског сектора 

К, МП 
 
 
 
2007, МП 
К, МП 
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8.3.3. Осигурање 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Приватизација 
осигуравајућих 
друштава 

Консолидација 
осигуравача и тржишна 
конкуренција 

Краткорочне мере: 
приватизација осигуравајућих друштава, посебно два доминантна  

2007, МФ, НБС 

Регулатива 
осигурања 

Ефикасније осигурање Краткорочне мере: 
-усвајање Закона о обавезном осигурању у саобраћају и имплементација 
релевантних закона о осигурању  
-доношење подзаконских аката о интерној ревизији осигуравајућих 
друштава, диверсификацији ризика и систему интерне контроле  
-примена одлука о организационој, кадровској и техничкој оспособљености 
осигуравача, актуарима и др.  

 

 
2006, МФ, НБС 
 
2006, НБС 
 
2006, НБС 

Животно 
осигурање 

Стимулисање животног 
осигурања 

Краткорочне мере: 
пореске олакшице за грађане по основу осигурања живота и добровољног 
пензијског осигурања 
Средњерочне мере: 
подстицаји  осигуравајућим друштвима специјализованим за животно осигурање 

 
2006, МФ 
 
 
2010, МФ, НБС 
 

Транспарентност 
пословања 

Развој осигурања Краткорочне мере: 
редовно објављивање свих извештаја о осигуравачима 

2006, НБС., 

Супервизија 
осигурања 

Стабилност осигурања Краткорочне мере: 
имплементација система раног упозоравања 
Средњерочне мере: 
интегрисање надзора осигурања у јединствену супервизију финансијског система 

2006, НБС 
 
2010, НБС 
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8.3.4. Лизинг и фондови 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Лизинг 
некретнина 

Развој лизинга некретнина Краткорочне мере: 
нормативно регулисати лизинг некретнина 

2006., НБС 

Лизинг опреме Стимулисање производног 
лизинга 

Краткорочне мере: 
повољнији монетарни третман финансијског лизинга машина, опреме и привредних 
возила  

2006., НБС 

Добровољни 
пензијски фондови 

Увођење  затворених 
фондова 

Краткорочне мере: 
нормативно дефинисање затворених пензијских фондова 

2006., НБС 

Надзор лизинга и 
фондова 

Сигурност и стабилност Краткорочне мере: 
утврђивање стратегије контроле и надзора 
Средњерочне мере: 
интегрисање у јединствену супервизију финансијског система 

2006., НБС 
 
2010., НБС 
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8.4. Основне политике за ефикасну интеграцију у јединствено ЕУ тржиште 
8.4.1. Политика конкуренције 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Заокруживање 
законског оквира 
за спровођење 
политике 

Детаљније регулисање 
принципа и процедура за 
несметано спровођење 
политике заштите 
конкуренције, а у циљу 
јачања економске 
ефикасности домаће 
привреде 

Краткорочне мере и активности  (2006-2007): 
-Усвајање низа недостајућих подзаконских аката којима би се детаљније 
регулисали принципи и процедуре, између осталог, за: процену ефеката 
интеграција на економску ефикасност и друштвено благостање, изузеће од 
забране одређених споразума по врстама, тарифник накнада Комисије за 
заштиту конкуренције, итд. 
-Измена постојећег Закона о заштити конкуренције у правцу: кориговања 
прага нотификације интеграције на више (уважавајући праксу околних 
земаља и препоруке ЕУ), усвајања принципа кумулативног уместо 
алтернативног уважавања критеријума за нотификацију, уградње начела 
прећутне сагласности у случају прекорачења прописаних рокова деловања 
Комисије 
-Детаљније регулисање третмана државних, односно природних монопола 

 
2007, КЗК 
 
 
 
 
2007, МТТУ, НСРС 
 
 
 
 
 
2007, Влада  

Недовољни 
институционални 
капацитети 
 
 
 
 
 

Подизање капацитета 
Комисије за заштиту 
конкуренције 
 
Стварање ефикасног 
судског система за 
заштиту у процесу 
примене правила о 
заштити конкуренције 

Краткорочне мере и активности (2006-2007): 
-Ангажовање компетентних експерата и осталог потребног кадра за 
спровођење истражних радњи и других оперативних послова из домена 
надлежности Комисије 
-Подизање техничке оспособљености и капацитета Комисије 

Краткорочне мере и активности (2006-2007): 
-Унапредити постојећу институционалну структуру подизањем капацитета 
судског система пружањем адекватне обуке судија из области 
антимонополске политике 

 
2007, КЗК 
 
 
 
 
2007, Влада , ПЦОСУ 
и ВСП 
 

Државни 
монополи, јавна 
предузећа и 
предузећа са 
специјалним и 
искључивим 
правима 

Наставак процеса 
економске либерализације 
и демонополизација јавног 
сектора 

Краткорочне мере и активности (2006-2007): 
-Идентификација јавних услуга од општег интереса, која ће бити изузета од 
доследне примене правила конкуренције али не и од спровођења одређених 
мера економске регулације у циљу спречавања злоупотребе њиховог 
монополског положаја 

Средњорочне мере и активности (2008-2012): 
-Постепена демонополизација јавних предузећа комерцијалног карактер 
(посебно из области телекомуникација, производње електричне енергије и 
одређених видова саобраћаја), уз доследну примену регулативе о заштити 
конкуренције након окончаног транзиционог периода прилагођавања ових 
предузећа тржишним принципима пословања 
-Демонополизација јавних комуналних предузећа на локалном нивоу и 
потпуно подвргавање њиховог пословања антимонополском законодавству 

 
2007, Влада , КЗК 
 
 
 
 
2012, Влада , КЗК 
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8.4.2. Државна помоћ 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Обим и структура 
одобрене државне 
помоћи 

Смањити учешће одобрене 
државне помоћи у бруто 
домаћем производу и 
изменити постојећу 
структуру у корист  
облика хоризонталне 
помоћи.  

-Редуковање државне помоћи одобрене појединим секторима  
-Одобравање средстава државне помоћи за смањење дугорочне 
незапослености кроз програме дошколавања и преквалификације радника из 
индустрија које се затварају и програма намењених младима на тржишту рада 
-Одобравање средстава за подршку истраживањима и развоју, подстицање 
распрострањености технолошких достигнућа, јачање научне и стручне 
међународне сарадње 
-Стварање мреже агенција за помоћ малим и средњим предузећима, које би 
шириле информације о могућностима кредитирања, о новим технологијама, о 
могућностима образовања, извозу производа и сл. 
-Одобравање државне помоћи за регионални развој у складу са 
критеријумима за разврставање региона према степену развијености.  

2008, МФ 
 
К, 2009-2012, МФ 

Неразвијена 
законодавна и 
институционална 
основа 

Хармонизација 
националног 
законодавства са 
прописима ЕУ. 

-Обезбеђење транспарентности путем континуираног праћења и 
евидентирања одобрене државне помоћи у форми годишњег Извештаја који је 
у складу са методологијом ЕУ 
-Донети Закон о контроли државне помоћи и релевантна подзаконска акта 
 
-Формирање Комисије за контролу државне помоћи   

 
Средњерочне мере и активности: 
Обавеза усклађивања националног законодавства са прописима ЕУ ступа на снагу 
од дана потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ и то по 
следећој динамици: 

-Оквирно одобрено је 4 године за усклађивање постојеће државне помоћи по 
намени и износу са критеријумима ЕУ 
-5 година за статус Републике Србије као Региона „А“ што подразумева 
посебне погодности у регулативи ЕУ 
-4 године за спровођење класификације Републике Србије у складу са 
стандардима NUTS 2. 

К, МФ, УТ 
 
 
2006, МФ, НСРС 
2007, МФ, Влада  
 
 
 
 
 
 
К, МФ 
 
2012, МП, МДУЛС, 
РЗР, РЗС 
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8.4.3. Јавне набавке  
Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Ефикасна примена 
Закона о јавним 
набавкама  

Свеобухватна контрола 
регуларности поступка 
јавних набавки, од 
планирања набавки до 
контроле извршења 
уговора после завршених 
тендера 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-формирање Државне ревизијске институције. 
-јачање институционалног капацитета, у кадровском и техничком смислу, 
Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту права понуђача. 

Средњорочне мере и активности:  
-издвајање Комисије за заштиту права понуђача из система извршне власти, у 
посебно тело под контролом Народне скупштине. 

К, НСРС, МФ 

Усаглашеност  
Закона о јавним 
набавкама са 
Директивама ЕУ 

Ефикаснија примена 
прописа у пракси и 
усаглашеност са 
Директивам ЕУ као услова 
за приступање ЕУ 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-доношење Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама. 

2009, МФ, НСРС 

Конкурентност и 
равноправност 
понуђача у 
поступку јавних 
набавки 

Подизање нивоа 
конкурентности и 
равноправности понуђача 
у поступку јавних набавки 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-редовно саветовање пословног сектора о начину учешћа у поступку јавних 
набавки.  
-израда приручника о поступку јавне набавке и правима понуђача. 

Средњорочне мере и активности:  
-доношење „Заједничког речника јавних набавки“ по узору на документ који 
постоји у ЕУ. 

О&К, МФ 

Унапређење 
поступка јавних 
набавки 

Јефтинији, једноставнији и 
транспарентнији поступак 
јавних набавки 

Средњорочне мере и активности:  
-успостављање електронског система јавних набавки. 

 

2009-2012, МФ  
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8.4.4. Стандардизација производа  
8.4.5. Интелектуална својина 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Заокруживање 
техничке 
регулативе 

Усвајање неопходних прописа  за 
имплементацију иновираног 
законодавства (нови закони из 
области стандардизације, 
сертификације и акредитације су 
усвојени крајем 2005. године) 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Усклађивање постојећих подзаконских аката који се ослањају на 
стари Закон о стандардизацији са новом регулативом 

 

2007-2009, МП 

Хармонизација 
стандарда и 
техничких 
прописа са 
стандардима и 
техничким 
прописима ЕУ 

Транспоновање битних захтеве из 
директива Новог приступа у 
национално законодавство, пре свега 
кроз техничке прописе које доносе 
министарства, за производе за које је 
обавезно усаглашавање; (постоје 22 
директиве ЕУ, које захтевају 
оцењивање усаглашености за 
одређене групе производа) 
Преузимање европских 
хармонизованих стандарда, пре свега 
оних везаних за поменуте директиве 
(око 3000); они морају бити 
транспоновани на националном 
нивоу без промена и допуна, а 
држава мора поништити све 
националне стандарде који су у 
супротности са хармонизованим 
стандардима 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Преузимање хармонизованих стандарда везаних за директиве 
Новог приступа 
-Израда техничких прописа најпре за производе који су битни са 
становишта извоза 

 
Средњорочне мере и активности  

-Преузимање свих хармонизованих стандарда 
-Транспоновање битних захтева из свих директива кроз израду 
техничких прописа 

 

2007-2009, Влада  
 
 
 
 
 
 
2010-2012, Стандарде 
доноси ИС и даје 
обавештења 
министарствима 
приликом израде 
техничких прописа. 

Акредитација тела 
за оцену 
усаглашености 

Јачање улоге акредитације као 
најбољег поступка за утврђивање 
компетентности тела за оцењивање, 
у поступку њиховог овлашћивања 
(нотификације) од стране државе; 
припрема Акредитационог тела за 
пуноправно чланство у Европску 
организацију за акредитацију (ЕА), 
након чега би било обезбеђено 
признавање сертификата и извештаја 
наших тела за оцењивање 
усаглашености. 
 
 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Стицања статуса формалног кандидата Републике Србије за 
чланство у ЕУ, предуслов је за пуноправно чланство нашег 
Акредитационог тела у ЕА; с тим у вези потребно је сачекати 
формалну кандидатуру за чланство у ЕУ, ради реализације даљих 
активности у овој области 

2007-2009, 
Акредитационо тело 
Влада  
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

 
Тржишни надзор 
над 
сертификованим 
производима и 
услугама 

Јачање тржишног надзора помоћу 
кога се ефикасно откривају 
неусаглашени производи; основа за 
интензивнији тржишни надзор је 
Закон о заштити потрошача, усвојен 
у 2005. години; успостављање што 
ефикасније координације између 
Сектора тржишне инспекције, (који 
је у оквиру републичког 
Министарства за трговину, туризам и 
услуге), Управе Царине и 
организација надлежних за 
сертификацију, контролу и 
испитивање. 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Подршка капацитетима за рад новооснованог Савета за заштиту 
потрошача 

Средњерочне мере и активности  
-Континуирана сарадња између Сектора тржишне инспекције и 
произвођача и помоћ у спречавању пласирања на тржиште 
неусаглашених производа 

2007-2009, МТТУ, 
УЦ, СЗП 
 
К, МТТУ, УЦ, СЗП 
 
 
 

Интелектуална 
својина 

 
 
Пуно спровођење законских решења 
у пракси 
 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Заокруживање регулативе 
-Програми едукације полицијских, царинских, инспекцијских 
служби и правосудних органа и људи запослених у државном 
апарату који су дужни да реагују у поступцима заштите 
интелектуалне својине. 
-Формирање, у полицији и инспекцијским органима, 
специјализованих служби за сузбијање пиратерије  

2007-2009, Влада  
Ресорна 
министарства 
ЗИС 

8.4.6. Заштита потрошача 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Регулисање 
потрошачких 
кредита 

Одређене одредбе о потрошачким 
кредитима се налазе у предлогу 
Закона о заштити конкуренције, али 
би у циљу потпуније заштите 
потрошача било потребно донети и 
посебан Закон о потрошачким 
кредитима. 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Потребно је донети Закон о потрошачким кредитима 

2007, МТТУ 

Ефикасна судска 
заштита права 
потрошача 

Имајући у виду спорост и 
неефикасност судског система 
фактички у пракси не функционише 
судска заштита потрошача у случају 
спорова мање вредности. 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Потребно је формирати судове за спорове мале вредности 

2007, МПР 
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9. СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНА ДРЖАВА 
9.1. Пензијски систем 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Реформа 
обавезног јавног 
фонда 
(први стуб)  

Повећање ефикасности и 
смањење текућег дефицита 
 
Ефикаснија контрола и 
наплата доприноса 
 
 
 
 
Модернизација и јачање 
институционалних 
капацитета 

-Извршити административну и финансијску консолидацију три пензијска 
фонда (запослених, самосталних делатности и полопривредника) уз 
финансијску подршку Светске банке 
-Успоставити централни регистар осигураника и обвезника доприноса и 
пореза на доходак, чиме се омогућава ефикаснија контрола и наплата 
доприноса 
-Извршити рационализацију система прикупљања доприноса и побољшања 
уплата доприноса за пензијско осигурање пријављивањем свих запослених у 
формалном сектору и смањивањем броја запослених у неформалном 
-Јачање пореске управе и администрације, боља контрола рада инспектора и 
доградња информационог система 
-Постепено подизање старосне радне границе за жене на 60 година живота, а 
за мушкарце на 65 година живота 
-Прећи са садашњег кварталног усклађивања раста пензија са растом 
трошкова живота и растом зарада на усклађивање раста пензија са растом 
трошкова живота два пута годишње, уз додатну заштиту најугроженијих 
(преко буџета или одговарајуће облике социјалне заштите) 
-Исплатити дуг корисницима пензија из фонда запослених 
 
-Исплата дуга корисницима пензија из фонда пољопривредника  
 
-Постепено повећати старосну границу за стицање права на породичну 
пензију, у складу са повећањем старосне границе за пензионисање 
-Преиспитати оправданост постојања различитих права и накнада (за туђу 
помоћ и негу, за инвалидну децу и сл.) у систему пензијског и инвалидског 
осигурања, као и могућност њиховог измештања у друге системе 
-Преиспитати или редефинисати постојање обавезног осигурања 
пољопривредника, као и права на добровољно укључивање у обавезно 
осигурање, имајући у виду постојање добровољних пензијских фондова 

2008, МРЗСП, ПИО 
фондови 
 
2010, ПИО фондови,  
 
 
2012, Влада  
 
 
2009, ПУ 
 
2011, МРЗСП 
 
2009, МРЗСП 
 
 
 
2008, ПИО фонд 
запослених 
2010, ПИО фонд за 
пољопривреднике 
2011, МРЗСП 
 
2010, МРЗСП, МФ 
 
 
2010, МРЗСП, МФ 

Развијање 
приватних 
пензијских 
фондова 
(трећи стуб) 
 

Јачање добровољног 
пензијског осигурања 

-Развој капацитета надзора добровољног пензијског система у НБС 
-Побољшање информисаности грађана о циљевима и значају увиђења 
добровољног пензијског осигурања 

2009, НБС 
 
К, МРЗСП 
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9.2. Социјална заштита 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Социјална 
заштита 

Реформа социјалне 
заштите 

-Имплементација Стратегије развоја социјалне заштите, Стратегије за 
смањење сиромаштва, Националног плана акције за децу, Стратегије 
запошљавања, Националне стратегије о старењу 
-Донети Закон о социјалној заштити 
-Унапредити материјално – техничке, кадровске и инфраструктурне услове 
као и територијалну и функционалну доступност смештајних капацитета 
-Подстицати развој мреже разноврсних социјалних услуга у локалној 
заједници уважавајући принцип пуне партиципације 
-Увођење система квалитета услуга и имплементација стандарда услуга у 
систему социјалне заштите 

2006 – 2012, ресорна 
министарства и 
установе, ЛС 
2008,  МРЗСП, НСРС 
2006 -2012, МФ, ЛС 
 
2006 – 20012, ЛС 
 
2009, НК 

Права деце Обезбеђење ефикасне 
заштите деце у свим 
случајевима угрожавања 
њихових права 

-Донети националну стратегију борбе против насиља и свих других облика 
злостављања 
-Ускладити законски оквир из ове области са међународним стандардима, пре 
свега са Конвенцијом о правима детета 
-Формирати тело које ће се бавити правима детета (скупштински одбор, 
интерресорско тело, савети за права детета при општинама) 
-Донети Закон о заштити права детета 
-Предузимање класичних мера (дечији додатак, родитељски додатак, 
социјални додатак)  као и посебних мера (бесплатан превоз, бесплатне књиге 
за најсиромашније и сл)  у циљу смањења сиромаштва деце 

2006, МРЗСП, НСРС 
 
2007, МРЗСП 
 
2007, МРЗСП, НСРС 
 
2007, МРЗСП, НСРС 
 
2006-2012, МФ, 
МРЗСП 

Особе са 
инвалидитетом 

Унапређење права особа 
са инвалидитетом 

-Усвајање националне стратегије за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом, као и локалне планове акција 
-Формирање јединствене базе података о особама са инвалидитетом и то са 
квантитативним и квалитативним показатељима 
-Донети Закон и подзаконска акта о евиденцији особа са инвалидитетом 
 
-Наставити даљи процес деинституционализације 

2007, МРЗСП, МЗ, 
МФ, НСРС 
 
 
2007, МРЗСП, МЗ, 
НСРС, 
К, МРЗСП, МЗ 

Права бораца и 
инвалида рата 

Заштита бораца и 
инвалида рата 

-Донети Закон о борачко – инвалидској заштити који је усклађен са 
стандардима ЕУ 
-Извршити реорганизацију општинских служби за борачко-инвалидску 
заштиту и ставити их под директним назором ресорног министарства 

Увести нови исплатни систем за права корисника борачко – инвалидске заштите 

2007, МРЗПС, МЗ, 
МФ, НСРС 
2007, МРЗСП, ЛС 
 
2007, МФ 

Стара лица Унапређење заштите и 
услова живота старих лица 

-Донети Стратегију заштите старих лица 
-Донети оперативне програме на локалном нивоу 

Усвојити национални акциони план о старењу 

2008, МРЗСП 
2008-2009, ЛС 
2008, МРЗСП, НСРС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Права избеглих и 
интерно 
расељених лица 

Унапређење живота и 
животног стандарда, као и 
основних права лица која 
су избегла или интерно су 
расељена 

-Интезивирање билатералне и трилатералне сарадње са Хрватском и БиХ 
-Инсистирање међународној заједници да обезбеди пуну слободу кретања и 
безбедност на територији АП Косово и Метохија 
-Основати републичку агенцију за становање са задатком да дефинише 
механизме спровођења програма трајног смештаја избеглих и интерно 
расељених лица, као и да сакупља средства и да њима управља 
-Изградња стамбеног простора и других видова помоћи за интеграцију 
избеглих и интерно расељених лица 

2006-2007, МИП 
2006-2007, КЦКМ 
 
2007, Влада  
 
 
2006-2009, МФ, 
КЦКМ 

Права Рома Унапређење животног 
стандарда Рома 

-Укључење Рома у образовни систем, решење стамбеног проблема, као и 
услова живота 

2006-20012, МРЗСП, 
МФ  

  
9.3. Здравствена заштита 

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Реформа система 
финансирања 

Обезбеђивање 
правичности и једнакости 
у коришћењу здравствене 
заштите свим грађанима 
 
 
 
 
 
 
 
Побољшање система 
прикупљања и 
дистрибуције средстава 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Обезбеђивање једнакости у прикупљању средстава, кроз транспарентност у 
утврђивању  стопа за доприносе за здравствено осигурање према категоријама 
осигураника 
-Развијање основног пакета здравствених услуга 
-Дефинисање нових модела плаћања даваоцима услуга у  систему здравствене 
заштите 
-Доношење програма здравствене заштите за угрожене групације 
становништва и програма здравствене заштите становништва за болести од 
већег социјално-економског значаја и обезбеђење услова за њихову 
имплементацију 
-Постављање система праћења резултата нових облика плаћања 
-Обезбеђивање унапређења трошковне ефикасности терапија 

 
Средњерочне мере и активности  

-Избор облика финансирања (Бевериџов или Бизмарков модел) 
-Развој система допунског осигурања (профитног или непрофитног) 

2007, РЗЗО, МЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010, МЗ 
 

 Транспарентност 
финансијских токова у 
здравственом систему 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Успостављање Националног здравственог рачуна који ће повезати рад МЗ 
као носиоца здравствене политике са радом МФ 
-Евалуација рада система Националног  рачуна 
-Економска анализа постојећег начина финансирања, утврђивање индикатора 
ефикасности.  
 

2009, МЗ, МФ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Реформа система 
здравствене 
статистике 

Прикупљање, обрада и 
коришћење података и 
информација о здрављу 
становништва ради 
обезбеђења ефикасности и 
ефективности у раду. 
Успостављање базе 
података за процену 
потреба. 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Дефинисање обима и карактера података и периодичност прикупљања 
-Дефинисање здравствених индикатора  
-Дефинисање надлежних служби и законских решења 
-Укључивање у међународне стандарде праћења здравствених индикатора 

 
2009, МЗ, РЗС, 
Институти  

Интеграција 
примарне и 
секундарне 
здравствене 
заштите 

Успостављање система 
који одговара потребама 
становништва 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Процена потреба на различитим нивоима и структурама: географски, 
демографски, социјално-економски 
-Оријентација праћења резултата рада према финалном исходу у побољшању 
здравственог стања становништва (интеграција: 
превенција/дијагноза/лечење/брига) 
-Дефинисање посебно угрожених популационих група и постављање планова 
и програма њихове заштите  
-Дефинисање краткорочних и средњерочних циљева у смањењу заразних и 
незаразних оболења 
-Успостављање система за одговор на кризне ситуације 

2009, МЗ 

Осигурање 
квалитета у 
пружању услуга 

Континуирани развој 
система ка оријентацији на  
постизању планираних 
резултата у побољшању 
здравља 

-Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Оцена ефективности и ефикасности рада постојећих служби, протокола и 
менаџмента 
-Успостављање механизма за праћење и евалуацију квалитета услуга 
-Осигурање система евалуације сатисфакције пацијената 
-Праћење међународних резултата 

2009, МЗ 

Реформа примарне 
здравствене 
заштите 

Развијање потенцијала за 
решавање свих случајева 
који могу да се реше на 
примарном нивоу наставак 
реформе система 
примарне здравствене 
заштите 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Јачање служби (едукација здравствених радника, реорганизација служби, ) 
-Увођење службе породичног лекара 
-Јачање превентивних и промотивних служби по категоријама становника 
-Сарадња са релевантним секторима (просвета, социјална заштита) 

2007, Локалне власти, 
МЗ 

Реструктурирање 
инфраструктуре 
здравствене 
службе  

Рехабилитација 
инфраструктуре ради 
обезбеђења квалитета у 
пружању услуга 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Наставак увођења здравственог информационог система 
-Осавремењивање здравствених установа, укључујући реконструкцију 
простора и снабдевање новом опремом  
-Израда Главног плана са категоризацијом и рационализацијом мреже 
здравствених установа 
 

2009, МЗ 
 



 241

Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

-Продаја или изнајмљивање вишка простора  
-Рационализација броја немедицинског (административног и техничког) 
особља 

Јачање капацитета 
система 
здравствене 
заштите 

Побољшање ефикасности 
и квалитета рада кроз 
примену савремених 
протокола лечења 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Увођење националног система лиценцирања здравствених радника и 
акредитације здравствених установа и програма  
-Оснивање и развијање независних националних тела за лиценцирање, 
процену здравствених технологија, акредитацију 
-Дефинисање посебних националних програма у области кадрова, мреже 
установа, здравствене технологије и медицинског снабдевања 
-Сарадња са релевантним међународним институцијама 

2008, МЗ 

 Ефикаснији рад 
инспекцијских служби   

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Јачање капацитета Министарства здравља за обављање редовног и 
контролног надзора над радом здравствених установа и других облика 
обављања здравствене делатности 
-Успостављање система мониторинга и евалуације квалитета рада 

2007, МЗ 

Укључивање 
приватне праксе у 
систем 
здравствене 
заштите 

Дефинисање улоге 
приватног сектора 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Анализа могућих односа и претпоставки за њихово остваривање 
-Предлози за приватизацију примарне здравствене заштите 
стварање партнерства приватног и државног власнишства (public-private mix) 
-Ширење могућности избора за кориснике здравствених услуга 
-Утврђивање стандарда и контрола квалитета рада 

2008, МЗ, Локална 
власт 

Развој људских 
ресурса  

Унапређење кадровске 
базе у систему здравствене 
заштите 

Средњерочне мере и активности  
-Примена нових стандарда обезбеђености и изврешња у систему здравствене 
заштите и њихова уградња у Правилник о условима за обављање 
-Здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
обављања здравствене делатности 

 
2010, МЗ 

Институционални 
и правни оквир  

Регулисање посебних 
области здравствене 
делатности 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Доношење следећих закона: 

-Закон о опојним дрогама и психотропним супстанцама,  
-Закон о биомедицински потпомогнутом оплођењу,  
-Закон о евиденцијама у области здравства,  
-Закон о менталном здрављу,  
-Закон о трансфузији крви,  
-Закон о јавном здрављу,  
-Закон о узимању и пресађивању делова људског тела 
 
 
 

 
2007, НСРС, МЗ 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Интеграција свих 
сектора и 
структура које су 
укључене у 
превенцију 
промоцију и 
очување здравља 

Изградња мулти 
секторског система ради 
реализације одговорности 
и побољшања доступности 
свих програма 
(укључивање државног, 
приватног и невладиног 
сектора) 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Стварање окружења у ком су дефинисане улоге свих актера у очувању и 
промоцији здравља  становништва 
-Дефинисање циљева за побољшање квалитета воде, ваздуха, услова 
становања, радног амбијента, рекреације и других услова који утичу на 
квалитет здравља и живота становништва 

2009, МЗ, МПС, 
МНЗЖС 
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10. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Регионални развој 
Републике Србије 
 

Равномернији регионални 
развој 
 
 
 
 
 
Бржи развој неразвијених 
подручја 
 
 
 
 
 
 
 
Демографска 
ревитализација 
 
 
Економска 
регионализација  
 
 
 
Развој Југа Србије 
 
 
Економски развој српских 
заједница на Косову и 
Метохији  
 
Децентрализација - 
побољшати 
функционисање општина 

Формирање институционалног оквира 
-Донети Закон о подстицању равномерног регионалног развоја Републике 
Србије 
-Донети Стратегију регионалног развоја Србије  
-Формирање Националне агенције за регионални развој 
-Формирање мреже регионалних агенција за развој 

 
Креирање координиране подстицајне политике 

-Порески подстицаји 
-Кадровски подстицаји 
-Финансирање научних и геолошких истраживања на НРП 
-Финансирање израде просторних и урбанистичких планова на НРП 
-Израда програма развоја неразвијених општина 
-Подстицање развоја предузетништва на НРП, формирање локалних фондова 
за МСП 

Донети Национални програм демографског опоравка 
Успорити демографско пражњење руралних и приграничних подручја 
 
 
Установити типологију региона у складу са европском класификацијом 
територијалних јединица (NUTS); у складу са важећим прописима, определити 
појам региона како би се омогућио приступ структурним фондовима ЕУ и развој 
приграничне сарадње 
 
Донети Стратегију економског развоја Југа Србије 
Формирати агенцију за развој Југа Србије 
 
Донети Дугорочну Стратегију економског развоја српских заједница на Косову и 
Метохији 
 
 
Повећати сопствене приходе локалним заједницама 

 
2006 МП 
 
2006 РЗР 
2006-2007 МП 
2006-2007 МП 
 
2007-2008 МФ 
2007-2008 МРСП 
2007-2012 МН 
2006-2012. МКИ 
2007-2009 РЗР 
 
2006-2008 МП 
 
 
2007 МР 
 
 
 
2007, МДУЛС, МП, 
РЗС, РЗР 
 
 
 
2006, ЕТ 
 
 
2006, ЕТ 
 
 
 
2007-2009 МФ 
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11. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Слаба интеграција 
политике заштите 
животне средине 
са осталим 
секторским 
политикама и 
застарело 
законодавство 

Интеграција политике 
заштите животне средине 
у остале секторске 
политике и усклађивање 
националних прописа из 
области заштите животне 
средине са законодавством 
ЕУ до 2009. године 

Краткорочне мере и активности  (2007-2009): 
-Усвајање Националног програма заштите животне средине  
-Усклађивање националних прописа из области заштите животне средине са 
законодавством ЕУ (Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној 
сигурности, Закон о нејонизујућем зрачењу, Закон о рибарству, Закон о 
управљању отпадом, Закона о управљању хемикалијама, Закон о биоцидима, 
Закон о водама, Закон о финансирању управљања водама, Закон о заштити 
ваздуха, Закона о заштити природе, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду) 
-Припема Националних акционих планова за имплементацију Програма 
заштите животне средине  
-Потписивање и ратификација приоритетних међународних конвенција и 
споразума 
-Усклађивање националних прописа из области заштите животне средине са 
законодавством ЕУ (Закон о средствима за заштиту биља, Закон о средствима 
за исхрану биља, Закон о превозу опасних материја, Закон о одрживом 
развоју туризма, Закон о шумама, Закон о ловству, Закон о генетски 
модификованим организмима, Закон о земљишту, Закон о заштити од буке, 
Закон о рударству, Закон о геолошким истраживањима и др.) 

 
2006, МНЗЖС  
2007, МНЖЗС, 
МПШВ 
 
 
 
 
2007, МНЗЖС 
 
2008, МНЗЖС  
 
2009, МНЖЗС, 
МПШВ, МТТУ, МРЕ, 
МКИ 
 
 
 

Недовољни 
институционални 
капацитети 

Проширење и јачање 
институционалних 
капацитета до 2009. 
године 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Јачање административних капацитета за усклађивање законодавства са 
законодавством ЕУ  
-Јачање административних капацитета, посебно институција и органа 
задужених за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење, као и 
управљање пројектима  
-Јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у 
области заштите животне средине 
-Јачање Агенције за заштиту животне средине 
-Јачање Фонда за заштиту животне средине 

 
2008, МНЗЖС 
 
2008, МНЗЖС, АПВ, 
општине 
 
2009, МНЗЖС, АПВ, 
општине 
2009, СЕПА 
2009.,ФЗЖС 

Неефикасан 
систем 
финансирања 
заштите животне 
средине и 
недостатак 
економских 
подстицаја 

Развити ефикасан систем 
финансирања заштите 
животне средине и 
економских подстицаја 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Развити вишегодишњи план за финансирање инвестиција 
-Примена принципа пуне надокнаде трошкова за водоснабдевање и одношење 
отпада 
-Развити механизме за решавање проблема наслеђеног загађења, односно 
штете нанете животној средини 

Средњерочне мере и активности  
-Диференцијација пореза за унапређење производа и активности погодних по 
животну средину 

 
2007, МНЗЖС, МФ 
2007, МНЗЖС, 
МПШВ 
2007, МНЗЖС, АП 
 
 
2009, МНЗЖС 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Недовољан и 
неадекватан 
мониторинг 
емисија загађења 
животне средине 

Унапређење система 
контроле квалитета 
животне средине 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Израда интегралног катастра загађивача и успостављање 

јединственог информационог система и система информисања 
-Модернизација мреже мониторинга и процене квалитета амбијенталног 
ваздуха 
-Успостављање мреже мониторинга емисије отпадних вода 

Средњерочне мере и активности  
-Увести систем контролисане производње и употребе ђубрива и пестицида на 
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину  

 
2009, МНЗЖС, СЕПА 
 
2009, МНЗЖС, РХМЗ 
 
2009, МПШВ, 
МНЗЖС 

2010, МПШВ 

Неодрживо 
коришћење 
природних 
ресурса и ниска 
енергетска 
ефикасност 
привреде 

Подстицати одрживо 
коришћење природних 
ресурса, смањење 
потрошње енергије и 
сировина и стимулисати 
рециклажу отпада 
 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Припрема и доношење Националне стратегије одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
-Израда Националне стратегије за очување биодиверзитета 

Средњерочне мере и активности  
-Заустављање губитка биодиверзитета у складу са Кијевском декларацијом 
-Повећати површину заштићених природних добара на 10% националне 
територије  
-Повећати стопе поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада 
(стакло, папир, картон, метал и пластика) на 25% од његове количине 
-Повећати енергетску ефикасност и рационално коришћење сировина у 
индустрији и смањити стварање отпада 

 
2007, МНЗЖС 
 
2007, МНЗЖС, ЗЗП 
 
2010, МНЗЖС, ЗЗП 
2010, МНЗЖС, ЗЗП 
 
2010, МНЗЖС 
 
2012, ЕЕА, МНЗЖС, 
МРЕ 

Загађење ваздуха 
из сектора 
енергетике, 
индустрије, 
транспорта  

Смањити загађење ваздуха 
из сектора енергетике, 
индустрије, транспорта 
узроковано емисијом (СО2, 
СО2, NОх, честице, 
специфичне загађујуће 
материје, гасови са 
ефектом стаклене баште) 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Ратификовати и започети имплементацију Кјото протокола 
-Израда катастра загађивача и биланса емисија 
-Израда Националног програма који се односи на климатске промене 
-Постепено избацивање оловног бензина и побољшање квалитета горива према 
Директиви 2003/17/ЕС  
Средњерочне мере и активности  
Смањити емисије СО2, NОx и суспендованих честица и других загађујућих материја 
за постојећа индустријска и енергетска постројења која не задовољавају ЕУ 
стандарде 
 
 
 
 
 

 
2007, МНЗЖС, МРЕ 
2007,  МНЗЖС, СЕПА 
2008,  МНЗЖС  
2010, МРЕ, МНЗЖС 
 
 
2006-2012, МНЗЖС, 
индустрија 
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Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 
институција 

Загађење 
земљишта, 
површинских и 
подземних вода 
опасним 
материјама и 
отпадом 

Смањити загађење 
земљишта, површинских и 
подземних вода опасним 
материјама и отпадом 

Краткорочне мере и активности (2007-2009): 
-Припрема и усвајање Националне стратегије чистије производње 
-Успоставити национални капацитет за третман опасног отпада 
-Увести чистију производњу и систем управљања заштитом животне средине 
(ЕМС) у индустријска постројења 

-Обезбедити пречишћавање индустријских отпадних вода ревитализацијом 
постојећих уређаја и изградњом нових постројења за пречишћавање отпадних 
вода из индустрија које испуштају опасне материје 
-Ремедијација контаминираног земљишта у индустријским комплексима 

Средњерочне мере и активности  
-Успостављање и развој система за управљање ризиком и одговором на 
хемијски удес у индустрији и транспорту 
-Рекултивација постојећих депонија пепела и искоришћење летећег пепела из 
термоелектрана 
 
 
-Обезбедити капацитете за спаљивање (инсинерацију) органског 
индустријског и медицинског отпада 
-Санирати постојећа сметлишта која представљају највећи ризик по животну 
средину 
-Успоставити регионалну санитарну депонију у сваком региону према 
техничким и оперативним захтевима из Директиве о депонијама 99/31/ЕС 

 
2007, МНЗЖС 
2008, МНЗЖС 
2009, МНЗЖС, 
индустрија 
 
2009, МНЗЖС, 
МПШВ, МП, 
индустрија 
2009, МНЗЖС, 
индустрија 
 
2010,  МНЗЖС, МУП 
 
2010,  МНЗЖС, МП, 
МРЕ, МКИ, ЕПС 
 
2011,  МНЗЖС 
 
2007-2011, МНЗЖС, 
општине 
2007-2012, МНЗЖС, 
општине 

 
 
МОНИТОРИНГ 
Подручје/проблем Циљеви Мере и активности Рок и надлежна 

институција 
Имплементација 
Националне 
стратегије 
привредног 
развоја Републике 
Србије од 2006. до 
2012. године 

Праћење реализације 
Националне стратегије 
привредног развоја 
Републике Србије од 2006. 
до 2012. године 

Израда годишњих извештаја о остваривању Националне стратегије привредног 
развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године и реализацији мера и активности 
из Акционог плана 

МП, РЗР и ресорна 
министарства 
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Значење скраћеница: 
 
НСРС Народна Скупштина Републике Србије  ФЗЖС Фонд за заштиту животне средине 
   ФИД Фонд за истраживачку делатност 
МФ Министарство финансија  ФЕЕ Фонд за енергетску ефикасност 
МНЗЖС Министарство науке и заштите животне средине  ФВ Фонд за воде 
МКИ Министарство за капиталне инвестиције  ФР Фонд за развој 
МПШВ Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 
 НБС Народна банка Србије 

МП Министарство привреде  КХоВ Комисија за хартије од вредности 
МУДЛС Министарство за државну управу и локалну самоуправу  Т Трезор 
МПР Министарство правде  Б Берза 
МТТУ Министарство трговине, туризма и услуга  ЦР Централни регистар 
МЗ Министарство здравља  НСЗ Национална служба за запошљавање 
МРЕ Министарство рударства и енергетике  КЦКМ Координациони центар за Косово и Метохију 
МРЗСП Министарство за рад, запошљавање и социјалну 

политику 
 ПК привредне коморе 

МЕОИ Миннистарство за економске односе са иностранством  НССОО Национални савет за стручно образовање и 
образовање одраслих 

МУП Министарство унутрашњих послова  НССО Национални савет за стручно образовање 
МПС Министарство просвете и спорта  НСВО Национални савет за високо образовање 
МК Министарство културе  НСВОО Национални савет за високо и опште образовање 
   СРП Савет за равноправност полова 
РЗР Републички завод за развој  ЗИС Заједница института Србије 
РЗС Републички завод за статистику  НСНТР Национални савет за научни и технолошки развој 
РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод  НИ Научне институције 
РГЗ Републички геодетски завод  СЕС Социоекономски савет 
РЗЗО Републички завод за здравствено осигурање  САНУ Српска Академија Наука и Уметности 
ЗЗП Завод за заштиту природе  АИН Академија инжењерских наука 
ЗЗЗ Завод за заштиту здравља  У универзитети 
ЗИС Завод за интелектуалну својину  ИЈЧ Институт Јарослав Черни 
ЗС Завод за стандардизацију  ЈПЖС Јавно предузеће Железнице Србије 
  

 
 ЈВП јавно водопривредна предузећа 
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АП Агенција за приватизацију  ЕПС Електропривреда Србије 
АЕЕ Агенција за енергетску ефикасност  ЕМС Електромрежа Србије 
СЕПА Агенција за заштиту животне средине  НИС Нафтна индустрија Србије 
   ППЕУ Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 
АПР Агенција за привредне регистре  ЈПЖС Јавно предузеће "Железнице Србије" 
РАМСПП Републичка агенција за развој малих и средњих 

предузећа и предузетништва 
 ЈП Јавна предузећа 

ЕТ Економски тим Владе РС за Космет и југ Србије  ЈКП Јавна комунална предузећа за водоснабдевање и 
каналисање насеља 

   ТС Трговински суд 
УЦ Управа царине  КН Катастар непокретности 
УЈП Управа јавних прихода  УПС Унија послодаваца Србије 
ПУ Пореска управа  ИО Инспекцијски органи 
АПВ АП Војводина  СЗП Савет за заштиту потрошача 
ЛС Локална самоуправа  ЗС Задружни савез 
СО Скупштина општине  ИС Институт за стандардизацију 
ОС Општинске службе  СС Саветодавна служба 
СГ Скупштина града  О Одмах 
ДГЗИБ Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда 
 К Континуирано 

   О&К Одмах и континуирано 
НК Независна комисија    
КЗК Комисија за заштиту конкуренције    
КДТП Комисија за доношење техничких прописа    
ПЦОСУ Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање    
ВСП Високи савет правосуђа    

 
 
 
 
 

 


