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Стуб - 1  

Општи циљ - Унапређење пословног окружења   

Опис Поуздан, предвидив и јасан правни и административни оквир пословања, који обезбеђује правну сигурност и не 

поставља непотребне препреке пословању, од изузетног је значаја за привредни развој јер директно утиче на 

конкурентност, ниво улагања и динамику развоја привреде. Иако је важан напредак остварен у области 

регулаторне реформе у последњe две године, неопходно је наставити рад свих регулаторних тела и других 

институција ради отклањања административних препрека и смањења трошкова које позитивни прописи стварају 

привреди. При том, важно је посебно водити рачуна о ефектима примене прописа на пословање малих предузећа, 

која су најосетљивији део привреде и усвојити начело “мислити пре свега о малима” које Европска Унија примењује, 

и препоручује његову примену у земљама чланицама приликом припреме и измене прописа. У склопу регулаторне 

реформе потребно је да се унапреди и сам процес даношења прописа тако да се повећа транспарентност и 

предвидивости регулаторних активности и омогући већа укљученост привредних субјеката и грађана у доношење 

нових прописа. Регулаторна реформа је трајан процес који се мора одвијати на свим нивоима  власти.  

 

Успешна регулаторна реформа подразумева и успешну примену донетих прописа, па је у наредном периоду посебно 

важно уложити додатне напоре како би се осигурала ефикасна примена донетих прописа 

Показатељи:  Ранг Републике Србије у Извештају Светске банке о пословању - у првих 60 

 Ранг Републике Србије према Глобалном индексу конкурентности Светског економског форума- у првих 60 

1.1.Димензија 

Специфични циљ 
Назив 

Успостављање подстицајног регулаторног оквира у складу са потребама и 

могућностима МСПП   

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

M1 
Унапређење правног оквира за оснивање, пословање и гашење 

привредних субјеката 

Министарство привреде, Министарство 

финансија и остала надлежна министарства 
2015 - 2020 

M2 Смањење фискалних и парафискалних намета привреди 
Министарство привреде, Министарство 

финансија, пореска управа и други 
2015 - 2020 

M3 
Увођење ефикаснијих процедура за инвестиционо улагање у 

изградњу и управљање непокретностима 

Министарство грађевинарства саобраћаја и 

инфраструктуре;  Министарство финансија, 

Републички геодетски завод 

2015 - 2020 

M4 Унапређење регулаторног оквир  инспекцијског надзора 
Министарство државне управе и локалне 

самоуправе и други надлежни органи 
2015 - 2020 

M5 
Унапређење законодавног оквира у области радних односа и права 

из радног односа 

Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и други 

надлежни органи 

2015 - 2020 

M6 Регулаторна реформа секторских прописа значајних за пословање Министарство привреде и други надлежни 2015 - 2020 



МСПП органи 

M7 
Подршка спровођењу регулаторне реформе на покрајинском и 

локалном нивоу 

Јединице локалне самоуправе, 

Министарство финансија, Министарство 

привреде, СКГО и други надлежни органи 

2015 - 2020 

1.2. Димензија 

Специфични циљ 
Назив Унапређење ефикасности спровођења административних поступака  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 

Измене и допуне регулаторног оквира којима се уређује 

спровођење административних поступака у органима државне 

управе, аутономних покрајина и локалних самоуправа 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе, Министарство привреде, 

Министарство финансија и други надлежни 

органи 

2015 - 2020 

М2 Наставак рада на јачању система електронске управе 

Дирекција за електронску управу у сарадњи 

са републичким органима и други надлежни 

органи 

2015 - 2020 

М3 
Успостављање једношалтерског система за пружање што већег 

броја услуга 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Пореска управа и ресорна 

министарства и други надлежни органи 

2015 - 2020 

М4 
Праћење ефикасности реализације административних поступака  и 

мерење административних трошкова  привреде 

Републички секретаријат за јавне политике 

и Министарство привреде и други 

надлежни органи 

2015 - 2020 

М5 Побољшање услове за учешће МСПП у јавним набавкама 
Управа за јавне набавке и други надлежни 

органи 
2015 - 2020 

1.3. Димензија 

Специфични циљ 
Назив 

Повећање транспарентности процеса доношења прописа и јавних 

политика  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 

Обавезно укључивање представника привреде у процес доношења 

прописа и јавних политика и повећање предвидљивости промена 

услова пословања 

Генерални секретаријат Владе, Јединице 

локалне самоуправе, Министарство 

привреде, Привредна комора Србије и 

други надлежни органи 

2015 - 2020 

М2 Формирање Савета за предузетништво и конкурентност 
Министарство привреде;  Влада Републике 

Србије и други надлежни органи 
2015 - 2020 

М3 
Успостављање механизма за праћење ефеката примене прописа 

који утичу на пословно окружење 

Министарство привреде, Републички 

секретаријат за јавне политике  и други 
2015 - 2020 



надлежни органи 

М4 
Анализу ефеката прописа и укључивање теста утицаја на мала и 

средња предузећа   

Републички секретаријат за јавне политике, 

Генерални секретаријат Владе, 

Министарство привреде и други надлежни 

органи 

2015 - 2020 

 

 

Стуб 2   

Општи циљ - Унапређење приступа изворима финансирања 

Опис Република Србија је у Извештају о глобалној конкурентности Светског економског форума за 2014-2015. годину на 

110. месту када је реч о расположивости финансијских услуга, у погледу њихове приступачности и чак на 121. и 132. 

месту у односу на приступ кредитима и расположивости предузетног капитала. Ове оцене су лошије од пласмана 

већине суседних земаља и то је дугорочни тренд. Финансијско тржиште за мала и средња предузећа у Републици 

Србији одликује мањак могућности задуживања ради започињања, односно проширења пословања.  Чини га већином 

неповољна кредитна понуда банкарског сектора услед релативно високих каматних стопа, високих захтева за 

колатералом и недостатка дугорочних кредита, као и недовољног значаја пословних планова приликом доношења 

одлуке о додели кредита. У најтежем положају су новооснована предузећа/предузетници с обзиром да банке 

преузимају највећи ризик код њиховог финансирања. 

 

За стабилан развој предузетништва у наредном периоду, од кључног значаја је обезбедити широк спектар 

различитих финансијских инструмената, који ће омогућити МСПП приступ капиталу, на начин и под условима, који 

одговарају фази животног циклуса у којој се предузеће налази 

Показатељи:  Доступност финансијских услуга резултат/ранг -  Индекс глобалне конкурентности у првих 60 

 Приступачност финансијских услуга резултат/ранг - Индекс глобалне конкурентности у првих 60 

2.1. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Унапређење квалитета понуде банкарског сектора за МСПП  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Унапређење извршног поступака 
Министарство правде, Министарство 

привреде и други надлежни органи 
2015-2020 

М2 Реформа прописа који уређују област заложаног права 

Министарство финансија, Министарство 

привреде, Министарство правде и други 

надлежни органи 

2015-2020 

М3 
Развити подстицајне мере и механизме како би  банкарски сектор 

повећао кредитирање МСПП 

Министарство привреде,  Министарство 

финансија, Привредна комора Србије, 
2015-2020 



Народна банка Србије и други надлежни 

органи 

М4 

Оснаживање специјализованих професија (проценитељи, 

рачуновође, ревизори)  у циљу добијања веродостојних 

финансијских података у процесу одобравања кредита 

Министарство финансија, Министарство 

правде, Народна банка Србије и други 

надлежни органи 

2015-2020 

М5 Побољшање праћења стања финансирања МСПП  

Министарство привреде Привредна комора 

Србије,  Народна банка Србије, Национална 

агенција за регионални развој и други 

надлежни органи 

2015-2020 

2.2.Димензија 

Специфични циљ 

Назив Развој нових финансијских инструмената  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Развој нових модела финансирања МСПП Министарство привреде у сарадњи са ЕИБ 2015-2020 

М2 Унапређење система издавања кредитних гаранција Министарство привреде 2015-2020 

М3 

Стварање услова за улагање предузетног капитала, улагање у 

власнички капитал, мезанин финансирање и улагања пословних 

анђела у мала и средња предузећа 

Министарство финансија, Министарство 

привреде, Народна банка Србије, Агенција 

за осигурање и финансирање извоза 

2015-2020 

М4 
Уклањање административних препрека и побољшање регулаторног 

окружења за успостављање микро-финансијске подршке 

Министарство финансија, Народна банка   

Србије 
2015-2020 

М5 
Унапредити услове за коришћење лизинга и факторинга од стране 

МСП 

Министарство финансија, Народна банка 

Србије 
2015-2020 

2.3. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Унапређење способности МСПП за приступ различитим изворима 

финансирања 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 
Унапређење информисања МСПП о расположивим изворима 

финансирања 

Министарство привреде, Привредна комора 

Србије, Национална агенција за регионални 

развој са  регионалним развојним 

агенцијама 

2015-2020 

М2 
Унапређење знања и вештина представника МСПП у области 

финансирања 

Министарство привреде,  Привредна 

комора Србије и други 
2015-2020 

М3 

Подизање свести код предузетника и свих других заинтересованих 

страна о расположивости и карактеристикама небанкарских 

финансијских инструмената 

Министарство привреде, Привредна комора 

Србије, Национална агенција за регионални 

развој 

2015-2020 



 

Стуб 3 

Општи циљ - Континуирани развој људских ресурса 

Опис Један од главних предуслова за развој конкурентне и јаке привреде је радна снага која је довољно стручна, способна и 

вешта да одговори на изазове и промене у окружењу. За успешне реформе у овој области неопходно је 

прилагођавање стратешких докумената и законодавне регулативу у области образовања. Технолошки напредак и 

структурно прилагођавање привреде захтева увођење нових образовних профила, који раније нису постојали у 

образовном систему Републике Србије, али и стално унапређење знања, вештина и ставова у складу са потребама 

савремене привреде која своју конкурентност заснива на знању. 

 

Европска унија је такође препознала смисао за иницијативу и предузетништво као једну од осам кључних 

компетенција за доживотно учење. Ова кључна компетенција односи се на развој способности да се идеја претвори 

у дело и подразумева развој ставова (иновативност, преузимање ризика, креативност), знања (планирање и 

управљање предузећем) и вештина (комуникација, способност за рад у тиму итд.). Увођењем образовања за 

предузетништво у образовни систем земље повећава се број младих који се током живота одлучују да покрену своје 

пословање али се, истовремено, код свих полазника развијају особине корисне за будуће послодавце и њих саме, које 

повећавају њихову запошљивост. 

Показатељи:  Индекс глобалне конкурентности – Високо образовање и обука у првих 60 

 

Димензија 3.1. 

Специфични циљ 

Назив Унапређење квалитета радне снаге 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 
Развој механизма редовног праћења и предвиђања потреба МСПП 

за радном снагом 

Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања,  Национална 

служба за запошљавање, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја 

Министарство привреде 

2015-2020 

М2 
Усклађивање формалног образовног система са потребама тржишта 

рада 

Министарство просвете,  науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде, Привредна комора Србије 

2015-2020 

М3 
Развој система неформалног образовања за унапређење  знања и 

вештина 

Министарство просвете,  науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде, Национална служба за 

запошљавање 

2015-2020 



3.2. Димензија 

Специфични циљ 

Назив 
Подршка развоју образовања за предузетништво 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 
Увођење предузетничког образовања  у све нивое образовног 

система Републике Србије 

Министарство просвете,  науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде и други 

2015-2020 

М2 Образовање и обука наставника за предузетништво 

Министарство просвете,  науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде  

2015-2020 

 

Стуб 4 

Општи циљ  - Јачање одрживости и конкурентости МСПП  

Опис Према извештају Светског економског форума за 2014. годину Србија је рангирана на 94. позицији на листи која 

обухвата 144 земаље са забележеном вредношћу Индекса глобалне конкурентности (ИГК) од 3,90 (теоријска 

вредност ИГК креће се у интервалу од 1 до 7). У односу на претходну годину вредност ИГК за Србију је повећана за 

0,13, што је довело до позитивног померања ранга Србије за 7 позиција (са 101. на 94. место на листи). 

Конкурентност сваке земље је одређена продуктивношћу предузећа која у њој послују, те је повећање 

продуктивности и унапређење квалитета производа и услуга ултимативни циљ за јачање одрживости домаће 

привреде. Унапређење конкурентности Србије везана је за побољшање факторских услова, што се пре свега односи 

на инфраструктуру и институције. Испољене слабости у увом сегменту, у области административне и иновационе 

инфраструктуре, довеле су Србију на само зачеље Европе. Узимајући у обзир све проблеме домаће привреде, а пре 

свега прерађивачке индустрије, потребно је подстицати улагања у нове технологије, процесе и услуге, као и улагања 

у развој нових производа са већом додатом вредношћу, већим степеном финализације, који задовољавају европске и 

међународне стандарде, с циљем јачања конкурентне позиције. За овакве активности неопходно је повећање 

иновативних активности. Слаб ниво иновативности српских предузећа огледа се у малом обиму  технолошких 

иновација и слабој сарадњи науке и привреде. Нетехнолошке иновације, које се односе на унапређење организације и 

маркетинга, напредно коришћење информативно-комуникационих технологија и сл., такође су у недовољној мери 

заспупљене у предузећима. 

Показатељи:  Реална просечна годишња стопа раста промета МСПП  - 4,0%±1 

 Годишња просечна стопа раста МСП са призводним или процесним иновацијама 13% 

 Годишња просечна стопа раста МСП са маркетиншким или организационим иновацијама 14% 

 Квалитет локалних добављача  у првих 60 

4.1. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Унапређење ефикасности институционалне подршке пословању и развоју 

МСП и предузетништва 



Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 
Унапређење и/или реформа начин рада и капацитета постојећих 

институција за организовано пружање услуга за потребе МСПП 

Министарство привреде у сарадњи са 

осталим надлежним институцијама 
2015-2020 

М2 

Праћење реализације институционалне подршке  и унапређење 

система надзора над радом институцијама у надлежности 

Министарства привреде 

Министарство привреде 2015-2020 

М3 Даљи развој пословних услуга за МСПП 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, Привредна 

комора Србије 

2015-2020 

М4 Даљи развој обука за потенцијалне и постојеће предузетнике 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, Национална 

служба за запошљавање, Привредна комора 

Србије 

2015-2020 

4.2. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Оптимизација и унапређење степена искоришћености постојеће и 

изградња нове пословне инфраструктуре  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Системско уређивање развоја пословне инфраструктуре 

Министарство привреде, Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре и други надлежни органи 

2015-2020 

М2 Развој пословне инфраструктуре намењене иновативним МСПП 

Министарство привреде, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја,  

Национална агенција за регионални развој и 

други надлежни органи 

2015-2020 

М3 
Развој пословне инфраструктуре за потребе регионалног и локалног 

економског развоја 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе и други надлежни органи 

2015-2020 

4.3. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Јачање иновативности у МСПП 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Унапређење функционалности националног иновационог система 
Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарство 
2015-2020 



привреде, Национална агенција за 

регионални развој 

М2 

Унапредити подршку за високоиновативна МСПП, еко-иновације, 

унапређење енергетске ефикасности и ефикасног коришћења 

ресурса 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде, Европска мрежа предузетништва 

(EEN) 

2015-2020 

М3 

Пружити подршку за бољу абсорпцију и коришћење средстава из 

програма Европске уније - Хоризонт 2020 за истраживање, развој и 

иновације 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Европска мрежа 

предузетништва (EEN),  Министарство 

привреде; Привредна комора Србије 

2015-2020 

М4 
Јачати свест МСПП о значају иновативности за њихову 

конкурентност 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарство 

привреде, Национална агенција за 

регионални развој, Привредна комора 

Србије; 

2015-2020 

4.4. Димензија 

Специфичан циљ 

Назив Стимулисање пословног удруживања и  креирања ланаца вредности  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Подршка заједничком наступу на тржишту 

Министарство привреде,  Привредна 

комора Србије, Агенција  за страна улагања 

и промоцију извоза,  Национална агенција 

за регионални развој 

2015-2020 

М2 
Креирање нових ланаца вредности и повећање степена 

финализације производа 

Министарство привреде, Привредна комора 

Србије, Агенција  за страна улагања и 

промоцију извоза,  Национална агенција за 

регионални развој 

2015-2020 

 

 

Стуб 5 

Општи циљ - Унапређење приступа новим тржиштима 

Опис Овим стубом обухваћене су мере које се односе на повећање броја извозника, обима извоза и квалитета извозних 

производа МСПП и подршку приликом идентификације потенцијалних тржишта за пласирање производа/услуга, 

излазак и опстанак на истим.  

 



Повећање извоза има вишеструки значај за домаћу привреду. Раст извоза последично доводи до повећања 

продуктивности, привредног раста и националног дохотка и смањивања незапослености. У том контексту, раст 

извоза и излазак српских предузећа на нова тржишта представља, поред унапређења производње, иновација, 

конкурентности и раста запошљавања, један од приоритета Владе Републике Србије у наредном периоду.  

 

Повећањем конкурентности домаћих предузећа неопходно је остварити три паралелна циља. Прво, повећати обим 

извоза, друго, унапредити структуру извоза и треће, повећати њихово учешће у снадбевању великих домаћих 

привредних система тј. заменити њихов увоз сировина и репроматеријала. Извоз је нарочито важан ако се има у 

виду величина домаћег тржишта и куповна моћ, па домаћа тражња не може да буде снежан покретач развоја 

домаћих предузећа 

Показатељи:  Удео  извозника у укупном броју МСПП  - 7% 

 Учешће извоза у укупном промету сектора МСПП  - 14% 

5.1. Димензија 

Специфичан циљ 

Назив Обезбеђивање континуиране подршке МСПП за излазак на нова тржишта 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 
Унапређење доступности и квалитета расположивих информација о 

страним (приоритетним) тржиштима   

Агенција за страна улагања и промоцију 

извоза Републике Србије, Национална 

агенција за регионални развој, Привредна 

комора Србије, Министарство привреде, 

Европска мрежа предузетништва (EEN) 

2015-2020 

М2 Унапређење знања извозника и пружање стручне подршке 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, Агенција за 

страна улагања и промоцију извоза 

Републике Србије, Привредна комора 

Србије 

2015-2020 

М3 Успостављање контаката с потенцијалним пословним партнерима 

Национална агенција за регионални развој, 

Агенција за страна улагања и промоцију 

извоза Републике Србије,  Министарство 

привреде, Европска мрежа предузетништва 

(EEN) 

2015-2020 

5.2. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Смањење и превазилажење техничких препрека трговини  

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 



М1 
Усклађивање са техничким прописима и стандардима Европске 

уније 

Институт за стандардизацију Србије и 

надлежна министарства 
2015-2020 

М2 Унапређење система инфрастуруктуре квалитета 

Акредитационо тело Србије, Министарство 

привреде, Дирекција за мере и драгоцене 

метале 

2015-2020 

М3 
Подизање свести МСПП о значају усаглашавања производа са 

захтевима техничких прописа и стандарда 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, Институт за 

стандардизацију Србије 

2015-2020 

М4 
Обезбеђење подршке за постизање усаглашености са захтевима 

техничких прописа и стандарда 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, Институт за 

стандардизацију Србије 

2015-2020 

 
 

Стуб 6 

Општи циљ - Развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног 

предузетништва 

Опис Важан сегмент успешне политике развоја МСПП представља статистичко праћење и истраживање. У том циљу 

неопходно је уређење статитичког праћења МСПП усаглашеног са ЕУРОСТАТ-ом. Без конкретних података о 

женском предузетништву,  предузетништву младих и социјалном предузетништву није могуће пратити стање у 

овим областима. Квалитетни статистички подаци неопходна су основа и за ефикасно и адекватно профилисање 

програма подршке, као и за праћење ефекта мера преко промена стања и трендова у свим специфичним облицима 

предузетништва. У последњих неколико година, министарство надлежно за област привреде са мрежом 

институција за подршку предузетништва реализовало је различите пројекте са циљем стварања институционалног 

оквира за подршку развоју малих и средњих предузећа, као и различите врсте финансијске и нефинансијске подршке 

широм Републике Србије. Међутим, већина ових мера не може адекватно да одговори потребама ове три циљне 

групе у области предузетништва па је потребно редефинисати постојеће мере где је то могуће односно увести 

нове мере подршке посебно усмерене ка свакој од ових циљних група, у складу са њиховим специфичним потребама. 

Од посебног значаја је омогућити лакши приступ изворима финансирања за ове три специфичне области 

предузетништва кроз повољне кредитне линије, микрофинанирање, гаранције и алтернативне изворе финансирања.  

Показатељи:   

6.1. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Унапређење статистичког праћења и истраживања предузетништава жена, 

младих и социјалног предузетништва 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 Развој механизма за статистичко прикупљање, обраду и праћење Републички завод за статистику, 2015-2020 



података Министарство привреде и други надлежни 

органи 

М2 
Успостављање система редовног и упоредивог праћења 

предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва 

Агенција за привредне регистре,  

Републички завод са статистику, 

Министарство омладине и спорта и други 

надлежни органи 

2015-2020 

6.2. Димензија 

Специфични циљ 

Назив Политика и инструменти за подршку женском предузетништву, 

предузетништву младих и социјалном предузетништву 

Број Мера Носилац активности 
Рок 

 

М1 

Укључити подршку женском предузетништву, предузетништву 

младих и социјалном предузетништву у сва државна документа који 

имају утицаја на привреду 

Републички секретаријат за јавне 

политике, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања  Министарство привреде  

Национална агенција за регионални 

развој 

2015-2020 

М2 
Повећати учешће жена, младих и социјалинх предузећа у различитим 

програмима подршке МСПП 

Министарство привреде,  Национална 

агенција за регионални развој, 

Национална служба за запошљавање 

2015-2020 

М3 
Увести посебне програме подршке за МСПП намењене искључиво за 

жене, младе и социлајно предузетништво 

Министарство привреде, Национална 

агенција за регионални развој, 

Национална служба за запошљавање   

2015-2020 

М4 
Промоција, примери добре праксе, умрежавање, успостављање 

дијалога 

Министарство привреде, Привредна 

комора Србије 
2015-2020 

 

 


