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Нацрт Акционог плана за период 2014. - 2015. године 
за спровођење Стратегије развоја предузетништва и конкурентности 

за период од 2014. до 2020. године 
(9. 6.2014.) 

С1 УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 
С1Д1 РЕФОРМА ПРОПИСА КОЈИ УТИЧУ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ОКВИРА ПОСЛОВАЊА ЗА МСПП И УНАПРЕЂЕЊЕ 

АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА И ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА 
С1Д1П1 Реформа прописа који негативно утичу на пословно окружење 

Реформа прописа у области радних односа, доприноса за обавезно социјално осигурање, порез на доходак грађана, стечај и 
приватизацију 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Доношење новог Закона о 
приватизацији који доноси 
одговорност, транспарентност, 
јасне процедуре, спречавање 
злоупотреба и корупције, уводи 
обавезу анализе претходног 
пословања и остварује циљеве 
оздрављења индустрије и 
привредног раста 

Министарство 
привреде 
Агенција за 
приватизацију 

2014. 
Усвојен закон и подзаконски акти и унапређена примена 
Успешно завршен процес реструктурирања и 
приватизације до краја 2014. Године 

М2 Доношење и примена измењеног 
Закона о стечају  

Министарство 
привреде 2014. 

Усвојенe измене и допуне Закона; време потребно за 
спровођење стечаја скраћено минимум за 1 годину – 
тренутно је просек 2 године;  
смањени трошкови спровођења стечајног поступка – 
тренутно стање – 20% од вредности стечајне имовине, 
смањити на за 2% до 5 % до краја 2015. године; 
-повећање професионализације стечајних управника и 
одузимање лиценци за рад услед недостатка тражених 
услова (знања, кршење етичког кодекса, злоупотреба 
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положаја итд.); 
-повећање транспарентности поступка и заштите права 
запослених, као и спречавање злоупотреба повезаних 
лица; 
-прописивање одредаба којим се јасно раздвајају 
поштени предузетници од преварног банкротства, као и 
успостављање система раног упозорења 

М3 

У складу са измењеним Законом 
о стечају припремити и 
спровести кампању промовисања 
позитивних ставова о давању 
друге шансе поштеним 
предузетницима, који су прошли 
кроз стечај 

Министарство 
привреде 
 и Национална 
агенција за 
регионални развој 

2015. 
Спроведене активности - кроз посебну кампању на 
Предузетничком сервису и организацији минимум 
једног догађаја годишње на ову тему, 

М4 

Измене радног законодавства са 
циљем бољег уређења радних 
односа у погледу заснивања и 
престанка радног односа; 
повећања конкурентности мање 
привлачних група незапослених; 
прописивањем ефикаснијег 
система обрачуна накнада и 
отпремнина и јачања улоге 
инспекције рада ради смањења 
црног тржишта 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 

2014. 

Усвојене измене и допуне Закона и применити у пракси 
-уређено флексибилније запошљавање и отпуштање 
радника кроз прописивање одредби којим се 
поједностављују процедуре; 
- продужен рок и ограничена могућност злоупотребе 
института „Уговора на одређено време“; 
- смањење административних оптерећења за послодавца 
приликом запошљавања и отпуштања радника, као и 
приликом уређења радних односа; 
-минули рад је плаћен само за године проведене у 
радном односу код послодавца који врши обрачун 
зараде; 
-отпремнина се исплаћује само за време проведено код 
последњег послодавца итд - јачање функције инспекције 
рада 

М5 Измена Закона о јавним 
предузећима и пратећих прописа 

Министарство 
привреде 2014. -Измена Закона о јавним предузећима и доношење акта 

са правилима и условима за корпоративно управљање; 
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са циљем увођења система 
корпоративног управљања у 
јавним и државним предузећима, 
као и прописивање услова за 
извештавање јавних предузећа и 
директора о корпоративном 
управљању и пословању и 
доношење Правилника о 
условима, садржају и начину 
спровођења обуке и испита за 
корпоративно управљање 

Министарство 
финансија 

- Унапређено извештавање али и планирање и самим 
тим руковођење предузећима; 
-увођење испита и лиценци за генералне директоре и 
чланове одбора директора; 
- увођење неопходности поседовања знања и вештина за 
корпоративно управљање за директоре јавних и 
државних предузећа 

М6 Донети Уредбу о анализи 
ефеката државне помоћи 

Министарство 
привреде и 
Министарство 
финансија 

2014. 

Донета Уредба која има показатеље учинка државне 
помоћи у различитим областима укључујући привреду, а 
са циљем ефикаснијег трошења буџетских средстава и 
сигурније пословне климе 

М7 

Измена и допуна Закона о 
доприносима за обавезно 
социјално осигурање и Закона о 
порезу на доходак грађана у 
циљу јасног дефинисања обавезе 
плаћања пореза и доприноса на 
накнаду која се плаћа за 
ангажовање лица у пензији 

Министарство 
финансија 2015. 

Измењени и допуњени Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање и Закон о порезу на доходак 
грађана 

Реформа прописа са циљем скраћивања рокова и смањења административних трошкова потребних за издавање грађевинских дозвола 
и реформа по питању постојећих накнада за уређење грађевинског земљишта 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М8 
Доношење новог Закона о 
планирању и изградњи (ЗПИ) 
или измене и допуне постојећег 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре   

2014. 

Усвојен Закон о планирању и изградњи или измењен 
постојећи 
-скраћени рокови за издавање грађевинске дозволе 
– циљани резултат је да се број дана потребних за 
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издавање грађевинске дозволе смањује за 20 до 50 дана 
на годишњем нивоу (двогодишњи највише до 100 дана 
што би поправило позицију Србије за 50 до 100 места). 

М9 Доношење подзаконских 
прописа на основу новог ЗПИ-а 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2015. 
Донети подзаконски акти (Правилнике усвојити у 
најкраћем могућем року најдуже у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу Закона) 

М10 Усаглашавање секторских закона 
са ЗПИ 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре; 
Министарство 
финансија;Републи
чки геодетски 
завод и други 
надлежни органи 

2015. 

-Редефинисање улога јавних предузећа и других органа 
у процедурама издавања грађевинске дозволе 
-Оптимизација процедура 
-Уређивање имовинско-правних односа на грађевинском 
земљишту и доношење неопходних просторних и 
урбанистичких планова 
-Рационализација такси и накнада кроз њихово 
смањивање и укидање – смањење броја процедура на не 
више од 6 (тренутно их има 19) 

М11 

Реформа прописа са циљем 
укидања накнада за уређење 
грађевинског земљишта и 
доношење подзаконских аката 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре; 
Министарство 
финансија 

2015. Утврђивање јасних критеријума за одређивање накнаде 
и доношење подзаконских аката 

Реформа прописа са циљем унапређења рада инспекцијских служби 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М12 Доношење системског закона о 
инспекцијском надзору  

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

2014. 

Донет Закон о инспекцијском надзору, којим су уређени: 
процена ризика у инспекцијском надзору, превентивно 
деловање инспекција, координација инспекција, 
контролне листе овлашћења и дужности у 
инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима 
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и мерила за вредновање делотворности инспекцијског 
надзора (показатељи учинка). 

М13 
Доношење подзаконских 
прописа на основу Закона о 
инспекцијском надзору  

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе и 
други надлежни 
органи 

2015.  

Донети подзаконски акти којим су детаљније уређени: 
процена ризика у инспекцијском надзору, превентивно 
деловање инспекције, контролне листе, јасна овлашћења 
и дужности у инспекцијском надзору и мерила за 
вредновање делотворности инспекцијског надзора 
(показатељи учинка). 
 

М14 
Усаглашавањe секторских закона 
са Законом о инспекцијском 
надзору 

надлежни државни 
органи 2015.  Усвојени усаглашени секторски закона 

М15 

 
Унапређење рада инспекцијских 
служби остваривањем веће 
међусобне сарадње и размене 
информација, као и 
обједињавање појединих 
активности у оквиру истог 
инспектората; 
Oбразовање комисије, односно 
јавног тела (јавне институције) 
надлежног за координацију 
инспекцијских служби 

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе,  
Влада и других 
надлежних органа 

2015. 

Остварена боља сарадња и размена података, као и 
обједињена функција појединих инспектората; 
Образовање комисије, односно јавног тела (јавне 
институције) надлежног за координацију инспекцијских 
служби 
 

Реформа прописа у области управног поступка, државне управе, туризма, задруга, Закона о здравственом осигурању, Закона о 
безбедности хране, као и подзаконских прописа донетих на основу овог закона, као и примена Закона о ограничењу рокова у 

комерцијалним трансакцијама 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М16 Измена Закона о здравственом 
осигурању са циљем укидања 

Министарство 
здравља 2015. Измена Закона о здравственом осигурању са 

прописаним прелазним периодом у коме ће се већ током 
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здравствених књижица и 
омогућавање да се путем 
чипованих личних карти обавља 
електронска провера права на 
здравствену заштиту директним 
линком према Централном 
регистру обавезног социјалног 
осигурања, као и укидање или 
измена Правилника о исправи о 
здравственом осигурању и 
посебној исправи за коришћење 
здравствене заштите. 

2014. године омогућити осигураницима оверу 
здравствене картице у било којој филијали – 
организационој јединици Републичког фонда, обзиром 
да постоји Централна електронска база података, а 
посебно укинути процедуру одјаве у једној, а пријаве у 
другој матичној филијали у случају селидбе. 
Укинути или измењен Правилник у складу са изменама 
Закона о здравственом осигурању 

М17 

Измена Закона о општем 
управном поступку како би се 
увела законска забрана 
државним органима, да од 
странака траже податке о којима 
евиденцију воде други државни 
органи и организације и увођење 
обавеза да се ти подаци 
прибављају по службеној 
дужности и усвајање тих 

 
Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

2014. 

Усвајање измењеног Закона о општем управном 
поступку са прописаном обавезом да државни органи и 
организације по службеној дужности прибављају 
документа и податке које воде други државни органи у 
поступцима који се воде пред њима. 
Анализа стања и повезивање система 

М18 
Измене и допуне Закона о 
туризму са циљем смањења сиве 
економије 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација  

2015. 

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о туризму 
и повећана овлашћења туристичке инспекције, а са 
циљем смањења сиве економије (тренутно инспектори 
немају право увида у фискалну касу и др). Омогућавање 
удружењима грађана да се баве организацијом путовања 
искључиво у трајању до два дана у земљи (уколико је 
путовање дуже или у иностранству може да се 
организује само преко агенције која плаћа порез); 
онемогућавање удружењима грађана да се баве 
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угоститељским услугама (тренутно је то модалитет за 
избегавање пореза за локале и др.)  

М19 

Усвајање Закона о задругама са 
циљем решавања питања 
задружне својине и стварања 
основа за развој задругарства 

Министарство 
привреде 2014. Усвојен Закон о задругама 

М20 

Активности и програми са 
циљем наставка доследне 
примене Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 

Министарство 
финансија 
 
 

2014. 
конти
нуира
н 
проце
с 

Поштовање рока од 45, односно 60, односно 90  дана за 
наплату новчаних потраживања - строга контрола јавног 
сектора кроз рад Трезора за рок од 45 дана 
 
 

М21 

Измена Закона о безбедности 
хране (“Сл. гласник РС”, бр. 
41/09) и пратећих подзаконских 
аката са циљем унапређења 
надзора у овој области, посебно 
анализе ризика у вези са храном, 
што у пракси оптерећује и увоз и 
извоз појединих 
пољопривредних прехрамбених 
производа, као и усклађивање са 
реалним потребама и стањем у 
привреди 
 

Министарство 
здравља и 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине  

2015. 

Изменити Закон о безбедности хране: 
-унапређења надзора у овој области, посебно анализе 
ризика у вези са храном, као и правилног одлагања 
отпада; 
обезбедити ефикасно обављање, пре свега управља 
ризиком у вези са безбедношћу хране (вероватноћа и 
тежина штетног деловања хране на здравље људи); 
донете мере ограничења стављања те хране на тржиште 
и повлачења са тржишта; 
обавеза надлежних државних ограна да субјекте у 
пословању храном и храном за животиње, потрошаче и 
друге надлежне институције и заинтересоване стране 
обавештава о ризицима, укључујући идентификацију 
хране и хране за животиње које носе ризике, ризике које 
представљају и мере које се предузимају или ће се 
предузимати са циљем елиминације, спречавања или 
уклањања тих ризика у оквиру постојећих 
институционалних капацитета или оснивањем посебне 
агенције за те послове. 
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М22 

Измена Правилника о општим и 
посебним условима хигијене 
хране у свим фазама производње, 
прераде и промета, као и Водича 
за примену микробиолошких 
критеријума за храну, због 
неспровођења 

Министарство 
здравља и 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

2015. -усклађивање са реалним потребама и стањем у 
привреди 

Реформа прописа који се односе на фискална и парафискална оптерећења 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М23 

Изменити Закон о порезу на 
додату вредност – како би се 
спровела одредба да се више 
плаћен ПДВ, исказан у ПДВ 
пријави, враћа пореском 
обвезнику који претежно обавља 
промет робе и услуга са 
иностранством у року од 15 дана 
од дана предаје пореске пријаве  

Министарство 
финансија 2015. 

Уведено за сва правна лица да пореска обавеза настаје 
даном наплате потраживања, а не као до сада даном 
промета робе и услуга 
 

М24 Донети Закон о накнадама за 
коришћење јавних добара 

Министарство 
финансија 

2014./
2015 

Усвојен Закон о накнадама за коришћење јавних добара 
којим ће се уредити систем накнада за коришћење 
јавних добара и онемогућити увођење парафискалних 
намета у овим непореским облицима.  

М25 

Изменити и допунити Правилник 
о методологији и начину 
утврђивања трошкова пружања 
јавне услуге 

Министарство 
финансија 

2014. 
-2015. 

Измењен и допуњен Правилник о методологији и 
начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге 
којим се уводи јасна, примењива методологија са 
прецизним параметрима за утврђивање висине накнаде 
за јавну услугу 
-друга одредба коју овај правилник треба да садржи 
јесте да се за једну јавну услугу може наплаћивати само 
једна такса (усклађивање са Законом о буџетском 
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систему) 

М26 

Изменити и допунити Закон о 
финансирању локалне 
самоуправе тако што би се увели 
јасни критеријуми за утврђивање 
висине локалне комуналне таксе 
за истицање фирме на пословном 
простору (фирмарина), јер 
постојећи стварају правну 
несигурност.  

Министарство 
финансија  2014. 

Измењен и допуњен Закон о финансирању локалне 
самоуправе са јасним критеријумима за утврђивање 
постојања обавезе и висине фирмарине, чиме се 
повећава правна сигурност привредних субјеката 
обвезника уједначавање праксе  

М27 

Измена Закона о републичким 
административним таксама са 
циљем онемогућавања наплате 
опомене за неплаћање таксе у 
ситуацијама у којима је 
странкама омогућено да 
накнадно плате таксу. Ускладити 
Закона о републичким 
административним таксама са 
Законом о буџетском систему и 
Правилником о методологији и 
начину утврђивања трошкова 
пружања јавне услуге, тако да се 
за једну јавну услугу може 
наплаћивати само једна такса. 

Министарство 
финансија 2015. Усвојена измена и допуна Закона о републичким 

административним таксама у складу са наведеном мером 

М28 

Изменити Уредбу о висини 
накнаде за издавање и 
продужавање уверења о 
здравственом стању животиња 
("Сл. гласник РС", бр. 43/10) тако 
што ће се у члану 2. став 1. тачка 

Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

2014. 

Могућа решења су – укидање накнаде од 64 динара; 
-умањење те накнаде на висину пре промене ове уредбе; 
-продужење трајања уверење са 3 месеца на минимум 
годину дана уз смањење цене, с обзиром на број 
кошница, издатак пчелара по овом основу је драстично 
висок, а то утиче на повећање цене меда и чини наше 
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17)  пчеларе недовољно конкурентном на европском 
тржишту. 

М29 

Измена и допуна Закона о порезу 
на доходак грађана са циљем 
јасног навођења шифара 
делатности које су обухваћене 
паушалним опорезивањем, 
евентуално доношење акта којим 
би Министарство финансија 
побројало те делатности. 

Министарство 
финансија – 
Пореска управа 

2014. 

Усвајање измена и допуна Закона о порезу на доходак 
грађана са циљем јасног прописивања  делатности које 
могу бити обухваћене паушалним опорезивањем или 
прописивање одредбе која би упућивала на доношење 
подзаконског акта којим би се наводиле шифре тих 
делатности како би се омогућило Пореској управи 
уједначено поступање за све филијале на територији 
Републике Србије за исте делатности.  

 
М30 
 

Измене Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији	   

Министарство 
финансија 2014. 

Измењен Закон о пореском поступку и пореској ( члан  29. 
став 6.) како би се омогућило предузетницима да се из 
регистра привредних субјеката могу брисати и без 
обавезе измирења пореза и доприноса будући да 
предузетник за све своје обавезе одговара целокупном 
имовином па и за оне обавезе које су настале у 
обављању предузетничке делатности и након престанка 
обављања те делатности.  

М31 

Измена прописа и доношење 
инструкције у вези са издавањем 
пореских уверења у вези са 
измиреним пореским обавезама. 

Министарство 
финансија – 
Пореска управа 

2014. 
Омогућити издавање пореског уверења одмах на лицу места 
пореским обвезницима који немају никакво дуговање .  

Реформа прописа којим би се смањили рокови и трошкови у поступцима пред Републичким геодетским заводом 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М 32 

Скратити време потребно да се 
на имовини упише заложно 
право, као и да се то право 
обрише.    
 

Републички 
геодетски завод 2015. 

- Написане нове поједностављене и скраћене политике и 
процедуре  
- Обучено особље у локалним катастрима о примени 
политика и процедура, као и о повећању ефикасности 
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М33 Измена Закона о државном 
премеру и катастру 

Министарство 
грађевинарства 
саобраћаја и 
инфраструктуре; 
Министарство 
финансија и 
Републички 
геодетски завод  

2014.-
2015. 

Прописати обавезни рок краћи од рока предвиђеног 
законом о општем управном поступку (од 30 дана) у 
коме Републички геодетски завод мора да обавља упис у 
Катастар непокретности по уредно достављеном 
захтеву. Овако прописан рок треба да буде краћи од 15 
дана и да се уведе казнена одредба за непоштовање рока 

М34 
Изменити Правилник о изради и 
одржавању катастра 
непокретности  

Републички 
геодетски завод 

2014.-
2015. 

-Прописати обавезу уноса права прече куповине у 
катастар непокретности како би се јасно истакло ово 
право и уједначено примењивало у свим јединицама 
катастра; 
- ускладити Правилник са Законом и омогућити упис 
свих закупа без ограничења које је тренутно прописано. 

Реформа прописа са циљем смањења трошкова пословања привредних субјеката 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М35 

Изменити Одлуку о условима и 
начину отварања, вођења и 
гашења рачуна код банке са 
циљем усклађивања прописа 
како би се укинула пракса 
пословних банака да захтевају од 
привредног друштва да има 
печат, као и да попуњавају више 
различитих образаца са истим 
подацима (смањити 
администрацију) 

Народна банка 
Србије, 
Министарство 
привреде 

2015. 

Усклађивање Одлуке о условима и начину отварања, 
вођења и гашења рачуна код банке са Законом о 
привредним друштвима и укидање пракса пословних 
банака да захтевају од привредног друштва у оснивању 
да има печат, као и смањење потребних образаца / 
процедура  

М36 
Смањити административно 
оптерећење трговаца у погледу 
вођења евиденције промета робе 

Министарство 
трговине, 
туризма и 

2015. 
Смањено административно оптерећење трговаца у 
погледу вођења евиденције промета робе и услуга у 
промету робе, мерено моделом стандардних трошкова. 
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и услуга у промету робе. 
 

телекомуникациј
а 

 

М37 

Укинути обавезу вођења КЕПО 
књиге за правна лица која воде 
пословне књиге по систему 
двојног књиговодства 

Министарство 
финансија; 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 

2015. 
укинута обавеза евиденције промета робе на велико за 
предузећа и предузетнике који пословне књиге воде по 
систему двојног књиговодства; 

М38 

Изменити Закон о рачуноводству 
и увести контролу над стицањем 
професионалних звања 
„рачуновођа, овлашћени 
рачуновођа и овлашћени јавни 
рачуновођа“ 

Министарство 
финансија 2015. Измењен Закон и уведена контрола 

С1Д1П2 
Смањење трошкова потребних за прилагођавање привреде новим законским прописима увођењем правила да нови 
прописи који утичу (мењају услове пословања) на привреду и пословно окружење ступају на снагу два пута годишње 

на унапред утврђен датум (на пример 1.1. и 1.7. у години) 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Измена Пословника Владе и 
прописивање обавезе да 
предлагачи прописа приликом 
предлагања прописа којим се 
утиче на привреду и пословно 
окружење предвиде ступање на 
снагу тог прописа искључиво на 
датуме који су тачно утврђени 
Пословником (два датума: 1. јул 
и 1. јануар), као и утврђивање 
строгих изузетака у којим се 
може одступити од тог правила.  

Генерални 
секретаријат 
Владе 

2015. Усвајање измена и допуна Пословника Владе  
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С1Д1П3 Укључивање теста утицаја на мала и средња предузећа у анализу ефеката прописа као обавезног дела АЕП  

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Утврђивање методологије за 
одређивање утицаја прописа на 
привреду, посебно на МСПП 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике, 
Генерални 
секретаријат Владе 
и Министарство 
привреде  

2014. Доношење методологије (евентуално у склопу Анализе 
ефеката прописа) 

М2 

Одржавање обука за примену 
Упутства за тест утицаја прописа 
на мала и средња предузећа (Тест 
МСП) 

Служба за 
управљање 
кадровима 
(Центар за 
стручно 
усавршавање), 
Републички 
секретаријат за 
јавне политике,  и 
Министарство 
привреде 

2014. 

Доношење програма обука и одржавање обука – број 
обука спроведених у 2014. години – најмање две;  
од  2015. године увести правило да се овакве обуке 
одржавају редовно по предвиђеном програму СУК-а, а 
најмање једном у 3 месеца.  

М3 Пилот анализе ефеката у коју би 
били укључен Тест МСП  

Републички 
секретаријат за 
јавне политике 
Министарство 
привреде и 
Министарство 
финансија 

2015. Урађене анализе минимум код три прописа  

М4 
Измене пословника Владе како 
би се Тест МСП укључио као 
обавезан елемент анализе 

Генерални 
секретаријат 
Владе 

2015. Измењен Пословник Владе 
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ефеката прописа 
С1Д1П4 Спровођење регулаторне реформе на локалном нивоу 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Подршка локалним 
самоуправама у спровођењу 
новог правног оквира за 
планирање и изградњу и 
промоција уједначеног поступка 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре и 
Стална 
конференција 
градова и 
општина (СКГО) 

2015. 

Потпуно спровођење новог правног оквира за 
планирање и изградњу на локалном нивоу и увођење 
стандардизованог поступка у  најмање 30% локалних 
самоуправа, а потом у свима у наредним годинама уз 
обуку запослених у општини за давање информација, 
координацију администрације и објављивање свих 
информација на интернет адреси општине 

М2 

Подршка ЈЛС за укидање 
накнада (такси) које посебно 
оптерећују привреду, а које се 
односе на пријаве у вези са 
незаконитим поступањем органа 
ЈЛС, а за чије законито 
поступање треба да преиспитају 
политику наплате такси у 
процедурама које спроводе њени 
органи са циљем обједињавања 
појединих накнада или њиховог 
укидања 

Јединице локалне 
самоуправе-ЈЛС, 
СКГО, 
Министарство 
финансија, 
Министарство 
привреде  

2015. 

-укинуте таксе које органи ЈЛС наплаћују за подношење 
пријава у вези са незаконитим поступањем својих органа 
и организација, као и укидање такси за које не постоји 
мерљива услуга коју орган ЈЛС пружа подносиоцима 
захтева.  
- доследна примена правила да се за једну јавну услугу 
наплаћује само једна такса 

М3 

Реформа и смањење процедура у 
којима се одређују локалне ко-
муналне таксе (ово је 
интегрисано у порез на имовину) 
 

Министарство 
финансија, 
Јединице локалне 
самоуправе и 
Стална 
конференција 
градова и општина  

2014. 

Поједностављена процедура у којој се одређује локална 
комунална такса: ЈЛС укинуле да управе јавних прихода 
траже од обвезника документацију која је већ јавно 
доступна на интернет страници АПР (подаци о 
регистрацији, ПИБ-у), као и податке који нису 
неопходни за поступак који спроводе (ОП образац, 
картон депонованих потписа), које не би требало да 
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траже већ саме да их прибаве  
-податке које могу разменити са другим органима такође 
ће изоставити из захтева. 

С1Д2 СМАЊЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА 
С1Д2П1 Успостављање е-портала административних захтева и наставак јачања система електронске управе 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Успостављање е - портала 
административних захтева – 
Закон о државној управи треба да 
предвиди обавезу органа јавне 
управе да на својим интернет 
презентацијама објаве све 
процедуре које примењују и мапе 
путева тих процедура 

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

2015. 

Измена и допуна Закона о државној управи и 
успостављање базе процедура на интернет 
презентацијама органа јавне управе - успостављен сајт 
са доступним процедурама – на сајтовима органа 
државне управе доступне „мапе путева“ 

М2 
Успостављање свеобухватне и 
ажурне електронске  
базе административних захтева  

Е-Управа у 
сарадњи са 
републичким 
органима и  
организацијама 
које спроводе 
законске  
процедуре према 
трећим лицима 

2015. 

Успостављена база административних захтева на е-
порталу – сакупљене и објављене мапе процедура 
минимално за  грађевинске дозволе, енергетске дозволе, 
дозволе за управљање отпадом, радне дозволе за 
странце, дозволе за геолошка истраживања и рударство  

M3 

Омогућити издавање различитих 
врста уверења потребних за 
учествовање на тендерима, 
конкурсима, или упис у неки 
регистар или установу 
електронским путем уз 

Пореска управа – 
потврда о 
извршеној 
пореској обавези, 
Министарство 
правде  за судове – 

2015. 

Омогућен ефикасан процес издавања различитих врста 
уверења, потврда, и других докумената омогућен у целој 
држави како електронским путем, тако и телефоном и 
личним одласком на шалтер надлежног органа 
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сертификован електронски 
потпис или тренутно на шалтеру 
органа 

уверења о томе да 
се против 
одређеног лица не 
води истрага и да 
није подигнута 
оптужница; СКГО, 
Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе– 
изводи из 
матичних књига 

М4 Електронска регистрација 
привредних субјеката 

Агенција за 
привредне 
регистре 

2015. Успостављен систем електронске регистрације и измене 
података у АПР  

М5 

Електронска пријава пореза на 
добит предузећа, паушални порез 
и порез на име обављања 
самосталне делатности, као и 
пореза на пренос апсолутних 
права 

Пореска управа 2015. Потпуно успостављање система електронске пријаве и 
за наведене порезе 

М6 
Унапређен портал ЈН - објављени 
планови набавки свих наручиоца 
 

Управа за јавне 
набавке 2015. 

Стварање функционалног тржишта јавних набавки 
унапређењем Портала јавних набавки како би се 
олакшала претрага резултата тендера, спискови 
наручилаца и планови набавки наручилаца 

М7 

Повећање учешћа електронских 
јавних набавки (ЗЈН – 
електронска лицитација) у 
укупном броју јавних набавки на 
10 % 

Сви наручиоци 2015. Извештаји који се подносе УЈН  

М8 Поједностављење вођења ПДВ Министарство 2015. Измене Правилника о облику, садржини и начину 
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евиденција  финансија вођења евиденције о ПДВ; Уредбе о количини расхода 
на које се не плаћа ПДВ,  

М9 
Укинути обавезу оглашивача на 
интернет порталу да доставља 
декларацију са подацима; 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 

2015. брисати чл. 11. Закона о оглашавању, чиме ће се 
укинути обавеза достављања декларације са подацима 

С1Д2П2 Увођење једнообразних модела за пружање услуга и поједностављење постојећих процедура 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Увођење обавезе свих органа који 
имају одређена јавна овлашћења 
да донесу мапе процедура које се 
воде пред њима са проценом 
временског оквира за сваки од 
корака у процедури  

Министарство 
државне управе 
и локалне 
самоуправе 

2015. Измена Закона о државној управи и успостављање мапа 
процедура -  

М2 

Подршка за благовремену 
припрему преноса власништва и 
управљања предузећима чији се 
власници повлаче из пословања и 
повезивања са потенцијалним 
новим власницима  

Национална 
агенција за 
регионални 
развој и  
Министарство 
привреде 

2015. 

Донете и предузете мере у правцу остваривања програма 
за проналажење могућих нових власника и њиховог 
изједначавања са почетницима у пословању када су мере 
подршке у питању . 

М3 

Измена процедура за остваривање 
права на повраћај (рефундацију) 
зараде или остваривања 
надокнаде зараде за време 
боловања изменом Правилника о 
начину и поступку остваривања 
права из обавезног здравственог 
осигурања  

Републички 
фонд 
здравственог 
осигурања- 
РФЗО 

2014. 

Изменом Правилника смањити број докумената који се 
достављају ради остваривања права на накнаду зараде за 
време привремене спречености за рад (тренутно 9 
докумената). Као и приликом продужавања боловања (са 
тренутних за 1. месец боловања доставља се 11 
докумената (Извештај лекарске комисије, Образац ОЗ-6 
-Дознака Образац ОЗ-7 - потврда о оствареној заради, 
Образац ОЗ-10 –списак обрачунатих накнада зарада , 
Уговор са банком о отварању наменског рачуна за 
боловање, Фотокопија ДЕПО КАРТОНА, Доказ о томе 
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да је послодавац исплатио зараде за остале раднике – 
оверен ОД образац, Доказ о извршеној исплати зарада за 
остале раднике - оверен ОПЈ образац, Изјава послодавца 
да су плаћени доприноси за све раднике, копија пријаве 
за радницу која иде на трудничко боловање, копија 
уговора о раду између послодавца и раднице која иде на 
трудничко боловање). За 2. и 3. месец подноси се 8 
докумената, а за сваки наредни месец по 9 докумената, 
од чега се бројни непотребно понављају) 

М4 

Измена Закона о експропријацији 
или доношење новог прописа у 
тој области ради 
поједностављења поступака 
експропријације 

Министарство 
финансија 2015. Скраћивање процедуре како би се у краћем року могло 

ступити у посед експроприсане непокретности.  

М5 

Уредити добијање дозвола у 
саобраћајној регулативи – 
омогућити преузимање 
билатералних дозвола за превоз 
на граничним прелазима; 
поједноставити и модернизовати 
процедуру пријављивања и 
регистрација међумесних и 
међународних аутобуских линија 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
 

2015. 

Измене Уредбе о расподели доделу страних дозвола за 
међународни јавни превоз домаћим превозницима; 
Измене Закона о превозу у друмском саобраћају (чл. 11.) 
и Општих услова превоза у међумесном и 
међурепубличком друмском превозу путника 

С1Д2П3 Успостављање једношалтерског система за пружање што већег броја услуга државних органа 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Успостављање једношалтерског 
система за грађевинске дозволе 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
СКГО 

2015. Успостављен једношалтерски систем – један 
координатор по ЈЛС  



	  

19	  
	  

М2 
Успостављање  и потпуно 
функционисање једношалтерског 
система пријаве и одјаве радника 

Министарство за 
рад, 
запошљавања, 
борачка и 
социјалне питања 
и надлежне 
институције 

2014. 

Успостављен јединствени регистар пријава запослених у 
складу са Законом о Централном регистру на шалтерима 
Националне службе за запошљавање, или у 
Републичком заводу за здравствено осигурање или у 
ПИО – алтернативно и све на једном месту 

М3 
Израда обједињеног обрасца за 
пријаву радника који ће садржати 
све потребне податке  

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
и надлежне 
институције 

2015. Уведен у употребу обједињени образац за пријаву 
запослених 

М4 

Спровести све неопходне 
активности за потпуно 
функционисање Централног 
регистра обавезног социјалног 
осигурања 
 примену важећег Закона о 
централном регистру 

Централни 
регистар 
обавезног 
социјалног 
осигурања, Фонд 
ПИО, Републички 
фонд здравственог 
осигурања, 
Пореска управа и 
ресорна 
министарства 

2015. 

Урадити све што потребно да се обезбеди потпуно 
функционисање Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања и да се укине здравствена 
књижица, јер није прихватљиво да због неажурности 
републичке управе сви грађани Србије пролазе кроз 
сувишну процедуру овере здравствених књижица. 
- Хитно применити Закон о Централном регистру обаве-
зног социјалног осигурања и укинути процедуру пред 
Фондом ПИО, у којој се предају и оверавају обрасци за 
упис стажа осигурања, чак и ако опстане обавеза овере 
образаца за упис стажа осигурања Образац М4 и МУ-Н, 
Фонд ПИО у тој процедури треба да преузима податке о 
извршеним исплатама директно од Пореске управе, а не 
да тражи доставу додатних доказа. 

М5 
Омогућити уплате пореза и 
доприноса на зараде на један 
рачун – уплата пореза се обавља 

Министарство 
финансија 2014. Уплата пореза и доприноса на један рачун, са кога би се 

даље распоређивало према ставкама  
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по општинама становања 
запослених, а доприноси за 
здравствено по регионалним 
здравственим центрима, док се 
доприноси за пензионо уплаћују 
према седишту правног лица 

М6 
Остваривање права на 
породиљску надокнаду на једном 
месту  - у неколико фаза 

Министарство за 
рад 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања  

2015. 

Процедура остваривања права на породиљску накнаду је 
веома компликована. За остваривање права из 
здравствене заштите (трудничко и породиљско 
боловање) доставља се преко 12 докумената, од 
извештаја о привременој спречености за рад, извода из 
матичне књиге рођених за сву децу, преко решења из 
АПР, уговора о раду, фотокопије пријава на Фонд за 
ПИО и Фонд за здравство, фотокопије радне књижице, 
решења о породиљском одсуству, решења о одсуству 
ради неге детета, потврду о броју запослених, па до 
обрачуна зарада за последњих 12 месеци који претходе 
месецу када почиње боловање,изводи банке о плаћеним 
доприносима итд. Укупно се тражи чак 86 докумената. 
Неопходно је да се ова процедура максимално 
поједностави и то тако што се од корисника неће 
тражити документација коју је већ достављао или 
документе са подацима који су садржани у 
електронским регистрима. 
Такође, потребно је информационо повезати Пореску 
управу и Фонд за социјално осигурање како би могли да 
размењују податке, (нпр, Пореска управа има податке о 
обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима који 
се исплаћују по свим основама, па их Фонд може 
преузети електронским путем). 

С1Д2П4 Успостављање обавезе регулаторних органа да приликом припреме и предлагања прописа који садржи ново 
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административно оптерећење одреде који постојећи прописи или прописи који садрже исти ниво 
административног оптерећења као и предлагани пропис могу бити укинути 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Израда стандарда за мерење 
административног оптерећења –
Прихватање модела стандардних 
трошкова  

Републички 
секретаријат за 
јавне политике и 
Министарство 
привреде 

2015. Успостављен и усвојен јединствени модел  

М2 Израда упутства за примену 
модела стандардних трошкова 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике и 
Министарство 
привреде 

2015. Израђено упутство и електронски доступно  

М3 

Измена Пословника Владе и 
увођење обавезе да предлагачи 
прописа у образложењу 
приликом доношења новог 
прописа којим се уводи ново 
оптерећење за привреду наведе 
које је важеће оптерећење њиме 
обухваћено или ако то није 
могуће онда које се важеће 
оптерећење укида 

Генерални 
секретаријат 
Владе 
Републички 
секретаријат за 
јавне политике 

2015. Измена Пословника Владе  

С1Д2П5 Успостављање механизма за редовно мерење административних трошкова привреде на републичком и локалном 
нивоу и њихово смањивање за 25% до 2020 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Увођење обавезе Републичком 
секретаријату за јавне 
политике да на крају године 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике  

2015. Годишњи извештај  
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подноси извештај о стању 
административног оптерећења 
односно о износу 
административних трошкова за 
привреду 

С1Д2П6 
Омогућавање што ширег приступа МССП тржишту јавних набавки, шире информисање предузетника о 
могућностима учешћа у поступцима јавних набавки, смањење административних препрека учешћу малих и 

средњих предузећа на тендерима 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Спровођење мера које ће 
омогућити комуникацију код 
јавних набавки између наручиоца 
и понуђача – „отворена врата“ 
наручиоца за понуђаче, обуке за 
понуђаче о спровођењу 
поступака набавки 

Управа за јавне 
набавке 
 
 
 

2015. 

Започето са испуњавањем неких од мера – минимум 10 
великих наручилаца у Србији (према подацима УЈН) 
почело са спровођењем праксе „отворених врата“ која 
би подразумевала директан контакт између људи који 
спроводе набавке како у државном, тако и у приватном 
сектору 

М2 

Доношење Кодекса најбоље 
праксе наручиоца, који би 
пружио информације о начинима 
смањења административних 
процедура, критеријумима за 
поделу набавке у партије, 
критеријумима за одређивање 
техничких и финансијских 
услова које понуђач мора да 
испуни да би учествовао у 
набавци, а који би били 
сразмерни предмету јавне 
набавке 

Управа за јавне 
набавке 
 

 
 
2015. 
 
 
 
 

Донет кодекс - Донет кодекс, и примењен од стране 
најмање 100 наручилаца у држави 
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С1Д3 СТАЛНИ ДИЈАЛОГ СА ПРИВРЕДНИЦИМА И ЊИХОВО НЕПОСРЕДНО УКЉУЧИВАЊЕ У СВЕ ФАЗЕ У 
ДОНОШЕЊУ ПРОПИСА И ЈАВНИХ ПОЛИТИКА 

С1Д3П1 Успостављање система обавезног укључивања представника привреде у све фазе припреме прописа и јавних 
политика које утичу на привредни амбијент и пословање 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Објављивање годишњег плана 
Владе за доношење нових 
прописа како би привредници 
имали у виду који прописи се 
планирају за доношење и могли 
да планирају укључивање у јавну 
расправу, и због правила о 
датумима ступања на снагу, како 
би се координирао рад 
Министарстава на нацртима 
прописа 

Генерални 
секретаријат 
Владе 

2014. Измена Пословника Владе и доношење плана за 2015. 

М2 

Измене Пословника Владе како 
би се увела обавеза одржавања 
јавне расправе за све прописе 
који утичу на пословно 
окружење 

Генерални 
секретаријат 
Владе 

2014. Измене Пословника 

С1Д3П2 Успостављање Савета за развој предузетништва и конкурентности као међуресорног саветодавног тела које ће 
пратити израду и спровођење мера у овој области 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Образовање Савета за 
предузетништво и конкурентност 

Министарство 
привреде, Влада 
Републике Србије 

2014. 

Образован Савет за предузетништво и конкурентност 
који чине представници ресорних министарстава, 
пословних удружења, просвете и науке који се састаје на 
кварталном нивоу и разматра реформе у области 
предузетништва и конкурентности 



	  

24	  
	  

С1Д3П3 Успостављање механизма за праћење ефеката примене најзначајнијих прописа на привреду образовањем 
мешовитих Радних група („ex post” анализа ефеката прописа) 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Образовање радних група за „ex 
post” анализу ефеката 
најзначајнијих прописа који 
утичу на привреду 

Министарство 
привреде, Влада 
Републике Србије 

2014. 

Образоване Радне групе за анализу ефеката 
најзначајнијих прописа који утичу на привреду, а у 
чијем саставу се налазе представници ресорних 
министарстава, пословних удружења, просвете и науке. 
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С2  УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 
С2Д1                                                                              УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА МСП 

С2Д1П1 Превазилажење ограничења која утичу на слабу понуду банкарског сектора 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Унапредити примену одредби 
Закона о извршењу и обезбеђењу 
у вези са радом професионалних 
извршитеља 
(убрзати именовање  
професионалних извршитеља до 
попуне целокупног броја 
предвиђеног Законом; спровести 
обуку новоименованих 
професионалних извршитеља; 
ојачати капацитете Коморе 
извршитеља (обуке, студијска 
путовања, доношење, 
унапређење и примена интерних 
аката, итд.; ојачати капацитете  
Министарства правде за надзор 
над радом професионалних 
извршитеља, односно повећати 
број запослених у Одсеку за 
правосудне професије, 
организовати обуке, студијска 
путовања ,доношење, унапредити 
примену интерних аката, итд.) 

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 
Комора 
извршитеља  
Правосудна 
академија 
 

2015. 

Именовано 75% од броја професионалних извршитеља 
који недостаје до попуне целокупног броја предвиђеног 
Законом; 
Организована и спроведена обука професионалних 
извршитеља 
Више од 75% новоименованих професионалних 
извршитеља прошло обуку; 
Према спроведеној анкети, 60% професионалних 
извршитеља сматра да је Комора извршитеља 
унапредила ефикасност; 
Поступак извршења скраћен за 20% крајем 2016. године; 
Министарство правде донело адекватан број запослених 
(2-3) за вршење надзора  
Министарство правде донело план надзора на основу 
процене ризика 
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М2 

Организовати обуке судија и 
судских службеника у извршним 
предметима у погледу Закона о 
извршењу и обезбеђењу  

Министарство 
правде  
Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 

2015. 

Организована и спроведена обука судија и судских 
службеника у извршним предметима  
Више од 25%  судија и судских службеника у извршним 
предметима и судских извршитеља прошло обуку до 
краја 2015. 

М3 

Успоставити механизам којим ће 
се омогућити судијама и 
извршитељима првостепених 
судова да међусобно деле 
информације, постављају питања 
и остваре подједнак ниво знања 
(установити редовне периодичне 
састанке између извршних 
судова и извршитеља 

Министарство 
правде 
Министарство 
финансија 

2014. 

Унапређен механизам 
Уједначенија судска пракса у предметима извршења 
(анкета привредних субјеката и адвоката) 
 

М4 

Унапредити постојеће 
институције и механизме за 
алтернативно решавање спорова: 
усвојити и применити Закон о 
медијацији; развити процедуре за 
алтернативно решавање спорова; 
изградња капацитета центара за 
алтернативно решавање спорова  

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 
Привредна комора 
Србије и др. 

2015. 

Извршена регулаторна измена и спроведена; 
Према анкети, најмање 25% привреде упознато са 
постојањем механизма алтернативног решавања 
спорова; 
У 2016. години најмање 2% привреде користи 
механизме алтернативног решавања спорова. 

 Унапредити вансудско извршење на заложеним стварима 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

M5 

Унапредити одредбе постојећег 
Закона о заложним правима на 
покретним стварима уписаним у 
регистар: 
увођење обавезе регистрације 

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 
Министарство 

 
2015. 

Припремљен предлог измене одговарајућих прописа и 
измене спроведене; 
Више од 20% анкетираних МСП зна за постојање 
унапређеног регистра заложних права и начина на који 
се користи. 
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свих заложних права на 
покретним стварима чиме се 
постиже потпуна и јавна 
доступност информација и 
савесност заинтересованих 
страна; унапређења поступка 
доставе; омогућавања уписа 
заложног права на целокупној 
имовини, односно, инвентару 
правног лица; 
припремити и спровести 
активности које имају за циљ 
информисање МСП о насталим 
изменама и користима које оне 
доносе 

финансија 
Агенција за 
привредне 
регистре 

М6 

Унапредити примену кривичног 
законодавства са циљем 
санкционисања кривичних дела 
против имовине и привреде 
(преварног отуђења заложене 
имовине) 

Министарство 
правде 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 

2015. 
Припремљена и спроведена обука тужилаштва и органа 
унутрашњих послова о томе како поступати у 
случајевима имовинског и привредног криминала  
Преко 80% релевантних службеника  органа 
унутрашњих послова  и службеника у тужилаштву 
обучено до краја 2015. године 

 Ојачати поступак вансудског извршења над имовином под хипотеком 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

M7 

Унапредити одредбе постојећег 
Закона о хипотеци и његову 
примену са циљем: 
-поједностављивања поступка 

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 

2014. 
 

Изменити Закон о хипотеци; 
 
Изменити правила којима се уређује рад катастра. 
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извршења над имовином под 
хипотеком; 
- ограничавања простора за 
злоупотребе; 
- оснаживања правног основа за 
коришћење хипотеке другог и 
трећег реда (тако што ће се 
разјаснити статус хипотека 
нижег реда); 
- оснаживања ефикасности 
жалбеног поступка и смањења 
могућности за злоупотребе; 
- смањења ризика по повериоце у 
ситуацијама у којима је имовина 
под хипотеком измењена без 
одговарајуће дозволе. 

Републички 
геодетски завод 
Удружење банака 
Србије 

М8 

Припремити материјале и 
смернице за запослене у 
надлежним органима на тему 
закона о хипотеци у циљу 
смањења недоследности у 
поступању надлежних органа 
(суд, катастар); 

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 
Републички 
геодетски завод 
Удружење банака 
Србије  
Правосудна 
академија 

 
2015. 

Развијени и подељени материјали и смернице за обуку 
запослених у надлежним органима на тему Закона о 
хипотеци; 
Преко 80% релевантних службеника упознато са 
садржином материјала. 

 Унапредити примену Закона о стечају 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М9  
 

Подржати пуну примену Закона 
о стечају:  

Министарство 
правде 

2015. Припремљени материјали и спроведена обука стечајних 
управника; 
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припремити и спровести 
специјализовану обуку стечајних 
управника за побијање правних 
радњи и финансијску форензику 

Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 
Комора стечајних 
управника 

Најмање 50% активних стечајних управника прошло 
обуку; 
Материјали дистрибуирани свим лиценцираним 
стечајним управницима 

М10 
 

Припремити и спровести 
специјализовану обуку 
запослених у судовима да одлуке 
о побијању правних радњи 
доносе доследно и транспарентно 

Министарство 
правде 
Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 

 
2015. 

Припремљени материјали и спроведена обука 
релевантних запослених у судовима; 
Најмање 50% стечајних судија релевантних прошло 
обуку; 
Материјали дистрибуирани и доступни свим 
релевантним запосленима у судовима. 

М11 
 

Припремити и спровести 
специјализовану обуку  
запослених у надлежним 
службама (органи унутрашњих 
послова, тужилаштва, судови, 
итд.) у погледу примене 
кривичних прописа ради 
спречавања злоупотреба, 
преварних радњи и бесправног 
отуђења имовине 

Министарство 
правде 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
Министарство 
привреде 
Правосудна 
академија 

 
2015. 

Припремљени материјали и спроведена обука 
релевантних запослених у надлежним службама; 
Материјали доступни свим релевантним запосленим у 
судовима. 

 Увести мере подстицаја за банкарско финансирање МСП 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М12 Увести мере којима би се банке 
подстакле да финансирају МСП 
(на пример,  пружање одређених 
подстицаја онима које активно 
промовишу финансирање МСП, 
усвајају нове технологије, 

Министарство 
финансија 
Министарство 
привреде 
 Народна банка 
Србије 

2015. 

Анализирани и предложени могући подстицаји за банке 
и објављене смернице и закључци 
 
Измењена регулатива у складу са прихваћеним 
препорукама; 
Финансирање МСП порасло 5% у наредној години по 
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развијају нове производе и имају 
значајан портфолио кредита 
одобрених МСП, итд.) 
Организовати јавно-приватни 
дијалог о повећању обима 
кредитирања МСП 
Анализирати и предложити 
могуће подстицаје за банке 
Изменити прописе у складу са 
прихваћеним препорукама 

Удружење банака 
Србије  
пословна 
удружења 

усвајању препорука и изменама прописа 

 Успостављање струке проценитеља 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
М13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стварање правног и 
институционалног  оквира за 
успостављање струке 
проценитеља вредности 
непокретности: 
- образовати радну групу за 
израду националних стандарда за 
процену некретнина у складу са 
директивом Европске уније за 
хипотекарне зајмове 
- успоставити Комисију за обуку 
проценитеља непокретности која 
би: 
а) одобрила план и програм 
“преквалификације” 
проценитеља непокретности и 
пратила и цертификовала обуке 

 
Министарство 
финансија 
Народна банка 
Србије 
Удружење банака 
Србије 
Национално 
удружење 
проценитеља 
Србије 
Удружење 
проценитеља 
Србије 

 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успостављена и функционисање Комисијa за обуку 
проценитеља непокретности 
 
Израђени и усвојени национални стандарди за процену 
некретнина 
 
Израђен нови оквир за лиценцирање проценитеља у 
складу са стандардима ЕУ 
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које следе тај план и програм 
б) представљала дисциплинско 
тело и то нарочито за случајеве 
кршења етичких норми односно 
важећих стандарда процене у 
Србији 
в) била одговорна за израду 
програма обавезног стручног 
усавршавања проценитеља 

М14 

Успоставити националну базу 
података o трансакцијама 
везаним за непокретну имовину и 
те информације учинити 
доступним квалификованим 
проценитељима 

Народна банка 
Србије 
  

 
2014. 

Израђен правни и институционални оквир за 
централизовано прикупљање информација 
 
Развијен и успостављен систем за прикупљање и 
дистрибуцију информација  

С2Д1П2 Побољшање праћења стања, координације државне подршке и превазилажењу ограничења на страни предузећа 
Унапредити праћење области финансирања МСПП 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
 

Унапредити прикупљање и 
објављивање информација о 
финансирања МСП 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 

 
2014. 

Извештај објављен са информацијама о финансирању 
МСП, као што су извори финансирања, трендови, 
методи, цена капитала, проблеми са финансирањем итд 
(у оквиру годишњег извештаја о МСПП) 
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М1 
 

Унапредити прикупљање и 
објављивање информација о 
финансирања МСП 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Савет за 
предузетништво и 
конкурентност 

 
2014. 

Извештај објављен са информацијама о финансирању 
МСП, као што су извори финансирања, трендови, 
методи, цена капитала, проблеми са финансирањем итд 
(у оквиру годишњег извештаја о МСПП) 

М2 

Повећати видљивост делова 
сектора МСП којима банке не 
пружају одговарајуће услуге  
 

Министарство 
привреде  
Удружење банака 
Србије 
Пословна 
удружења и друге 
невладине 
организације 

2015. 

Урађена анализа сегмената МСП  којима банке не 
пружају адекватну финансијску подршку 
 
Промовисани резултати анализа  
 
Одржана најмање 2 округла стола на тему како 
унапредити  финансирање детектованих сегмената МСП 
Припремљене конкретне мере и програми  
Спроведене мере и програми 
 
Урађена анализа ефеката мера две године након 
спровођења мера 
Повећање видљивости сегмената МСП који су у 
првобитној анализи детектовани као сегменти којима 
банке не пружају адекватну финансијску подршку за 
10% 

М3 
 

Изменити законске обавезе о 
извештавању банака ради 
прикупљања информација о 
банкарском кредитирању МСП 
на нивоу целе привреде. 
 
Наставити објављивање података 
за Србију у оквиру OECD 
ScorеBoard 

Народна банка 
Србије 
Удружење банака 
Србије 
 

 
2014. 
 
 

Измењена законска обавеза 
 
НБС/УБ је у могућности да прикупи информације о 
кредитирању МСП 
 
 
Објављени подаци за Србију у годишњим OECD 
ScoreBoard 

Унапредити ефикасност државне подршке финансирању МСП 
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 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М4 

Израдити механизам за  
координацију и интеграцију 
државне подршке за 
финансирање МСП како би се 
остварила синергија утицаја 
различитих програма. 
 

Министарство 
привреде 
Министарство 
финансија 
 

2015. 
 
 
2014. 
 
 
2015. 

Припремљен и усаглашен механизам координације 
Јасно дефинисано тело задужено за координацију (нпр. 
Савет за МСП) 
 
Развијен и успостављен оквир за мерење учинка и 
извештавање за државне програме (на основу горе 
наведене Уредбе о анализи ефеката државне помоћи) 
 
Обучени запослени који ће примењивати методологију 
мерења учинака 

М5 
Унапредити форму и структуру 
производа и програма државне 
помоћи за привреду 

 
 
 
Министарство 
привреде 
Министарство 
финансија 
Пословна 
удружењa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. 
 
 
 

Спроведена годишња свеобухватна процена свих 
програма и производа финансирања  привреде (испитати 
начин на који се користе производи, однос ризика и 
приноса, адекватност услова, ниво и обухват субвенција, 
укључујући и да ли се њима обухватају осетљиве групе 
као што су жене и млади, итд.) 
 
Унапређени постојећи програми на основу препорука 
који произилазе из анализе 
 
Размотрити функционалну интеграцију одређених 
програма и институција које их пружају 

Унапредити информисаност, техничке и административне капацитете МСПП да обезбеде финансирање 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М6 
Унапредити алате и материјале 
за обуку МСП у области 
финансирања које са лакоћом 

Министарство 
привреде,  
Пословна 

2015. 
Унапређени алати и материјали за обуку 
 
Дистрибуирани алати и материјали за обуку 
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М6 Унапредити алате и материјале 
за обуку МСП у области 
финансирања које са лакоћом 
могу да користе МСП 
индивидуално (нпр. преломна 
тачка рентабилности, фиксни и 
варијабилни трошкови, итд.); 
кроз пословна удружења и 
регионалне развојне агенције 
(РРА) поделити алате и 
материјале 
 

Министарство 
привреде,  
Пословна 
удружења,  
Регионалне 
развојне агенције,  
 Народна банка    
Србије, 
 Удружење банака 
Србије 
 

2015. Унапређени алати и материјали за обуку 
 
Дистрибуирани алати и материјали за обуку 
 
25% анкетираних МСП је упознато са постојањем и 
доступношћу алата и материјала  

М7 

Подршка у ангажовању домаћих  
или страних консултаната ради 
пословних савета, подршке и 
увођења добре праксе у 
финансирању предузећа; 
спровођење менторских и 
саветодавних програма 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за  
регионални развој 

2015.  

Реализоване обуке, менторства и пружене саветодавне 
услуге 
Најмање 20% анкетираних МСП је упознато са 
програмима и критеријумима за учешће у њима   

М8 
Унапређено управљање 
средствима обезбеђења од стране 
МСП  

Пословна 
удружења 
Народна банка 
Србије 
Удружење банака 
Србије 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

 
2015. 

Направљен план обуке и материјали  за образовање 
привредника о ефикасном управљању средствима 
обезбеђења зарад повећавања шанси за добијање 
кредита 
Одржане обуке за МСП за ефикасно управљање 
средствима обезбеђења 
Најмање 25% анкетираних МСП је упознато са 
постојањем и доступношћу материјала о ефикасном 
управљању средствима обезбеђења  

С2Д2 РАЗВОЈ НОВИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

С2Д2П1                                                               Унапређење система издавања кредитних гаранција 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 
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М1 

Развити програм финансијских 
инструмената за обезбеђење 
кредита МСП финансираних 
путем банкарских кредитних  
линија кроз сарадњу са 
Европским инвестиционим 
фондом и уз коришћење 
средстава IПA фондова 
успоставити овај инструмент 

Министарство 
привреде 
Агенција за 
осигурање и 
финансирање 
извоза 

2015. Припремљен концепт програма и започето спровођење 
програма 

С2Д2П2 Развој окружења за улагање формалног ’’предузетног капитала’’, улагања на бази удела у капиталу и мезанин 
финансирања у мала и средња предузећа 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Усвојити закон којим  се уређује 
оснивање и рад  фондова 
предузетног капитала  у Србији 

Министарство 
финансија 
Министарство 
привреде 
Народна банка 
Србије 
Агенција за 
осигурање и 
финансирање 
извоза  
Удружење банака 
Србије 

 
2014. 

Припремљен нацрт закона 
Усвојен закон и релевантна подзаконска акта 
Припремљен преглед потребних измена одговарајућих 
прописа (који се односе на банке, осигуравајућа 
друштва, порески третман) и измене спроведене 

М2   
 

Оснивање јавног фонда 
предузетног капитала (испитати 
могућност сарадње са Европским 
инвестиционим фондом и 
коришћењем других 
финансијских извора) 

Министарство 
привреде 
Агенција за 
осигурање и 
финансирање 
извоза  

2015. 
Припремљен концепт јавног фонда 
Основан фонд 
Обезбеђен иницијални капитал 
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М3  

Створити механизам за редовно 
прикупљање предлога низа 
потенцијалних пројеката за овај 
вид улагања 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој  
Фонд за 
иновациону 
делатност 

2014.
-
2015. 

Успостављена база  
Успостављен систем електронске пријаве пројеката 
заинтересованих предузетника, у формирану базу 

С2Д2П3 Уклањање административних баријера и побољшање регулаторног окружења за успостављање микро-финансијске 
подршке 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Успоставити јединствен правни 
оквир за небанкарске, 
недепозитне кредитне 
институције, који укључује 
поступак лиценцирања и надзора. 
(урадити анализу алтернатива 
успостављања јединственог 
правног и институционалног 
оквира; усвојити нову регулативу 
и изменити постојећу релевантну 
регулативу; изградити 
институционални капацитет за 
поступак лиценцирања и надзора 
у оквиру надлежног/их органа; 
припремити и спровести 
информативну кампању којом се 
промовише нови правни оквир и 
његове предности 

Министарство 
финансија 
Народна банка   
Србије 
 

2015. 
конт
инуи
рани 
проц
ес 

Урађена анализа алтернатива успостављања 
јединственог правног и институционалног оквира  
 
Написана и усвојена нова регулатива и измењена 
постојећа релевантна регулатива 
 
Изграђен институционални капацитет за поступак 
лиценцирања и надзора у оквиру надлежног/их органа 
 
Завршена информативна кампања Министарства 
привреде  којом је промовисан нови правни оквир и 
његове предности 
 
2 године након успостављања целокупног правног и 
институционалног оквира финансирање кроз 
микрофинансијске институције бележи раст од најмање 
50%. 

С2Д2П4                                     Унапредити услове за коришћење лизинга и факторинга од стране МСП 
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 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Повећање обима коришћења 
лизинга од стране МСП  
 
  

Министарство 
финансија 
Народна банка 
Србије 
Агенција за 
лиценцирање 
стечајних 
управника 
Пословна 
удружења 
 
 

2014.
- 
2015. 

Урађена анализа регулаторних и других препрека за 
повећање обима коришћења лизинга од стране МСП 
 
Написане препоруке за измену регулативе и отклањање 
препрека, са конкретним предложеним решењима 
 
Усвојено и спроведено најмање 50% препорука 
 
Припремљена и спроведена кампања Министарства 
привреде о коришћењу лизинга за улагање у основна 
средства 
 
Више од 50% анкетираних МСП упознато са 
могућношћу коришћења лизинга за улагање у основна 
средства 
 
Више од 5% МСП користи лизинг за улагање у основна 
средства 3 године од усвајања и спровођење препорука  

 
М2 
 

Изменити Закон о спречавању 
прања новца и финансирања 
тероризма у циљу ефикасне 
примене Закона о факторингу у 
делу двофакторског факторинга 

Министарство 
финансија 
Министарство 
привреде 

 

Измењен Закон  о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма тако да омогућава ефикасну 
примену Закона о факторингу 
Више од 5% укупног обима факторинга се односи на 
двофакторски факторинг  

С2Д2П5 Подизање свести код предузетника и свих заинтересованих страна о расположивости и карактеристикама 
небанкарских финансијских инструмената 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Реализовати програме обуке 
„инвестиционе спремности“ и 

Национална 
агенција за 

2014.
-

Припремљени програми обуке 
Реализоване обуке 
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М1 Реализовати програме обуке 
„инвестиционе спремности“ и 
упознавања са начином 
финансирања путем предузетног 
капитала  

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Регионалне 
развојне агенције 
приватни сектор 

2014.
-
2015. 

Припремљени програми обуке 
Реализоване обуке 

М2 

Информисање предузетника о  
расположивости и 
карактеристикама других 
небанкарских финансијских 
инструмената 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Привредна комора 
Србије 
 удружења МСП, 
удружења 
инвеститора 

2014.
-
2015. 

Одржане радионице  
Ажуриране информације на предузетничком порталу 
НАРР 
Успостављени електронски модели обуке на 
предузетником порталу НАРР-а 

М3 

Промовисати и подстаћи већу 
искоришћеност финансијских 
инструмената за обезбеђење 
кредита за МСП расположиве 
кроз  програме ЕУ (COSME, 
EDIF) 

Министарство 
привреде 
 чланови управних 
одбора банака у 
којима држава има 
учешће 
Удружење банака 
Србије 

2014.
-
2015. 

Припремити предлог програма за активности 
информисања банака 
Одржане радионице састанци са циљем информисања 
банака 
Најмање три банке користе расположиве ЕУ програме  
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С3 ЉУДСКИ РЕСУРСИ ЗА КОНКУРЕНТАН СЕКТОР МСП 

С3Д1 УСКЛАЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА 

С3Д1П1 Предвиђања на националном, регионалном и локалном нивоу и усклађивање образовног садржаја  са потребама 
привреде 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Развој и примена механизма за 
предвиђање и праћење потреба 
привреде на годишњем нивоу 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
Национална 
служба за 
запошљавање 
Министарство 
привреде 

2014. 

-Спроведена анкета и утврђене потребе 
послодаваца; 
-Утврђене карактеристике и потребе незапослених лица; 
-Припремљени и публиковани прогностички извештаји; 

М2 

Предлог усклађивања мреже 
стручних школа и понуде 
образовних програма (профила) и 
студијских програма са 
потребама привреде 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде 

2015. 
-Број новоотворених стручних школа и нових профила у 
складу са потребама привреде; (10 стручних школа и 
профила на годишњем нивоу) 

М3 

Предлог укључивања у наставне 
процесе практичног рада, како би 
млади на тржиште рада изашли 
са већ применљивим знањима 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде 

2015. 

-Број стручних школа у којима се спроводи пракса; (250 
средњих школа)  
-Број школа које спроводе наставне и ваннаставне 
активности у области развоја предузетништва (250 
основних и средњих школа) 

М4 

Предлог унапређења система 
укључивања  послодаваца у 
процес програмирања, развоја и 
реализације програма средњег 
стручног и високог образовања 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде 

2015. 

-укључено бар 10% послодаваца у рад секторских већа, 
испитних комисија и у реализацију практичне наставе; 
-развијен систем акредитације и сертификацију 
послодаваца код којих се реализује практична настава; 
- донета законска и подзаконска регулатива за финансијске 
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стимулације послодаваца у чијим се привредним 
друштвима спроводи практична настава 

М5 

Усклађивање уписне политике за 
високошколске студије са 
приоритетима у привреди и 
реформисати систем 
финансирања високог 
образовања у складу са 
спровођењем овакве политике 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде 

годи
шње 

-утврђене квоте за упис на факултете у складу са 
приоритетима у привреди; 
- увођење показатеља као што је степен запошљавања у 
години након дипломирања и др. 

С3Д1П2 Повећање компетенција незапослених лица стицањем знања и вештина 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Развој система акредитације 
кратких обука 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
Министарство за 
рад, запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
Национална 
служба за 
запошљавање 

годи
шњи 
ниво 

-Број стандардизованих програма кратких обука; (5 
програма обука) 
-Број акредитованих образовних установа; 
-Број издатих цертификата; 
-Број нових установа за пружање образовних услуга за 
одрасле; 

М2 
Реализација програма кратких 
обука намењених тржишту рада 
и обука на захтев послодавца 

Национална 
служба за 
запошљавање 

годи
шњи 
ниво 

-Број и врста спроведених обука (око 120 кратких обука 
намењених тржишту рада и обука на захтев послодавца); 
-Број и структура лица укључених у обуке (око 3500 
полазника од чега су најзаступљенија лица између 30 и 49 
година старости са средњом стручном спремом); 

М3 
Преквалификација и 
доквалификација незапослених 
лица ради повећања могућности 

Национална 
служба за 
запошљавање 

годи
шњи 
ниво 

-Број и врста спроведених програма; 
- Број и структура лица укључених у програме 
доквалификације и преквалификације (око 2000 лица); 
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за запошљавање 

С3Д2 УВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ ЗЕМЉЕ 
(ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

С3Д2П1 Увођење предузетништва, као кључне компетенције, на све нивое образовног система земље 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Увођење предузетништва као 
посебног наставног садржаја у 
одређене средње стручне школе 
и на одређеним, пре свега, 
техничким факултетима 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
 

годи
шњи 
ниво 

-број средњих стручних школа које имају предмет 
предузетништво (40) 
-број факултета који имају предмет предузетништво (30) 

М2 
Увођење предузетништва у 
образовни систем кроз друге 
постојеће предмете 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
 

2015. 
-број  образовних институција које су интегрисале 
предузетничко образовање у друге наставне предмете 
(30% свих школских установа за 2 године) 

С3Д2П2 Образовање наставника 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Развијање различитих модела 
стручног усавршавања, 
укључујући и праксу наставника 
у матичној струци која се 
реализује у предузећима, 
односно установама 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
 

2015. -Развијени модели стручног усавршавања наставника; 

М2 

Развијање програма стручног 
усавршавања наставника којима 
би се ојачале њихове 
компетенције да код ученика 
подстакну креативност, 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
 

2015. -Развијени програми стручног усавршавања наставника; 
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М2 Развијање програма стручног 
усавршавања наставника којима 
би се ојачале њихове 
компетенције да код ученика 
подстакну креативност, 
иновативност и предузимљивост 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  
 

2015. -Развијени програми стручног усавршавања наставника; 

М3 

Успостављање система мерења 
ефеката стручног усавршавања 
заснованог на претходно 
прихваћеној методологији; 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  

2015. -Систем мерења ефеката стручног усавршавања 
наставника успостављен; 

М4 

Успостављање система 
оспособљавања наставника за 
примену система каријерног 
вођења и саветовања у средњем 
стручном образовању и 
васпитању 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  

2015. -Успостављен систем; 

М5 

Увођење садржаја у вези са 
предузетничким образовањем на 
факултете који образују 
наставнички кадар; 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде  

2015. 
Релевантни факултети имају развијене програме и 
садржаје за образовање наставника у области 
предузетништва; 

С3Д3 РАЗВОЈ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

С3Д3П1 Подршка развоју пословања младих и потенцијалних предузетника 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Даљи развој програма подршке 
кроз које се  финансијски 
подржавају обуке за младе које 
спроводе Удружења младих и 
Удружења за младе  

Министарство 
омладине и 
спорта 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Невладине 
организације 
Министарство 
привреде 

годи
шњи 

-Број нових програма на годишњем нивоу (2-3) 
-Број младих и потенцијалних предузетника који су 
прошли обуке  током једне године(увећање за 10% у 
односу на претходну годину); 
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М2 Развој система обука за младе и 
потенцијалне предузетнике 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
омладине и 
спорта 
Канцеларије за 
младе 

годи
шњи 

-Број акредитованих пружалаца обука и програма обука; 
(повећање за 5% у односу на претходну годину); 
-Број спроведених обука у једној години (повећање за 5 % 
у односу на претходну годину) 

М3 

Унапређење информисаности 
младих и потенцијалних 
предузетника о постојећим 
обукама и могућностима за 
запошљавање  

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
омладине и 
спорта 
Министарство 
привреде  

годи
шњи 

-Сајтови на којима су доступне информације и број 
посетилаца (повећан број посетилаца сајтовима за 7-10%); 
-заступљеност информација у другим  медијима и 
друштвеним мрежама (телевизија, новине и тд.)-повећање 
за 5% ; 
-Број одржаних промотивних догађаја (5 у току године) 

М4 

Подршка започињању пословања 
кроз укључивање младих и 
потенцијалних предузетника у 
пословне инкубаторе 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете и науке 

годи
шњи 

-Број младих и потенцијалних предузетника укључених у 
пословне инкубаторе у току једне године (повећање за 5% 
на годишњем нивоу) 

М5 
Спровођење програма 
менторства за младе и 
предузетнике који су у првим 

Национална 
агенција за 
регионални 

годи
шњи 

-Број младих и предузетника који су укључени у програм 
менторство током једне године  (повећање за 5% на 
годишњем нивоу) 
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М5 Спровођење програма 
менторства за младе и 
предузетнике који су у првим 
годинама свог пословања 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
привреде 

годи
шњи 

-Број младих и предузетника који су укључени у програм 
менторство током једне године  (повећање за 5% на 
годишњем нивоу) 

М6 
Успостављање система за 
признавање неформалног учења 
и искуственог знања 

Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
привреде 

2015. -Успостављен систем који је почео са применом 

С3Д3П2 Даљи развој обука за постојеће предузетнике, запослене и руководиоце предузећа 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Развој система акредитације 
пружалаца пословних услуга 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

годи
шњи 

 
-Број акредитованих пружалаца услуга (повећање за 5% у 
односу на претходну годину); 

М2 

Развој капацитета институција 
које пружају пословне услуге 
кроз повећање броја 
акредитованих пружалаца услуга 
и степена стручности и обима 
знања 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

годи
шњи 

-Број акредитованих пружалаца услуга у институцијама 
(додатних 5 % на годишњем нивоу); 
-Степен стручности и обим знања пружалаца услуга; 
-Број пружених пословних услуга у једној години; (за 
преко 150 МСПП) 
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С4 ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА 
С4Д1 ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У МСПП 

С4Д1П1 Заокружити изградњу, ојачати капацитет  и значајно  унапредити  функционалност националног иновационог 
система 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Реорганизација 
научноистраживачке мреже са 
фокусом на потребе привреде 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2014.  
Број НИО; Нови статути; Број научно-истраживачког 
кадра; 
(10 реорганизованих НИО) 

М2 
Анализа потреба привреде за 
услугама научно-истраживачких 
организација (НИО) 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2014.  Извештај о спроведеној анализи 

М3 

Дефинисање услуга које свака од 
НИО пружа привреди и 
постављање на интернет 
презентације организације, уз 
прилагођавање ових страница за 
већу доступност предузећима 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2014. 

Нове услуге НИО за привреду; Број ажурираних интернет 
презентација; Број посета предузећа интернет 
презентацијама НИО 
(повећање броја нових услуга за привреду од 20% у односу 
на постојеће) 

М4 
Подстицати суфинансирање 
заједничких пројеката НИО и 
предузећа 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 

Стал
но 

Број заједничких пројеката; Број нових 
производа/услуга/процеса; (10% у односу на број 
заједничких пројеката у претходној години) 
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М4 Подстицати суфинансирање 
заједничких пројеката НИО и 
предузећа 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Фонд за 
иновационе 
делатности 

Стал
но 

Број заједничких пројеката; Број нових 
производа/услуга/процеса; (10% у односу на број 
заједничких пројеката у претходној години) 
 

М5 Омогућити „докторате у 
предузећима“ (industrial PhDs) 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2015.  Број доктората (минимум један у току године);   

М6 Ставити у функцију услуге 
технолошких брокера 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2014.  
Број пружених услуга МСПП; 
(минимум 5 склопљених уговора између МСПП и НИО 
годишње) 

М7 Ојачати капацитете центара за 
трансфер технологија 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2014. Број пружених услуга;  (минимум два склопљена уговора годишње) 

М8 
Мапирати потенцијале креативне 
индустрије  у Србији са 
препорукама даље развоја 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

2014.  Извештај о спроведеној анализи 

С4Д1П2 Унапредити подршку за високоиновативна предузећа, Еко-иновације и унапређење енергетске ефикасности 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 
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М1 
Подржати оснивање нових 
предузећа на основу 
истраживања на универзитету 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Фонд за 
иновационе 
делатности 

2015.  
Број новооснованих предузећа која послују у 
високотехнолошким делатностима (пораст од 10% у 
односу на број основаних у претходној години) 

М2 Организовати радионице о 
значају Еко-иновација 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде  
Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

2014. 
Број одржаних радионица (минимум једна радионица у 
току године у сваком региону); Број присутних предузећа 
(минимум 15 представника предузећа по радионици); 

М3 Представити примере добре 
праксе у развоју Еко-иновација 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

2014.  
Број примера добре праксе; (утврдити минимум два 
примера добре праксе годишње и промовисати га на вим 
догађајима и у медијима) 

М4 

Пружити стручну помоћ 
предузећима за припрему 
предлога пројеката за Еко-
иновације у оквиру програма ЕУ 
Хоризонт 2020 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

Стал
но 

Број подржаних предузећа (минимум три годишње); Број 
добијених пројеката (минимум један годишње); 

М5 
Организовати радионице о 
значају енергетске ефикасности 
за унапређење конкурентности  

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 

2014.  
Број радионица (минимум једна радионица у току године у 
сваком региону); број присутних предузећа (минимум 20 
представника предузећа по радионици); 
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привреде 
Министарство 
рударства и 
енергетике  
Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

М6 

Представити предузећима 
потенцијалне изворе 
финансирања за унапређење 
енергетске ефикасности 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Министарство 
рударства и 
енергетике   

2014.  
Број радионица (минимум једна радионица по региону 
годишње); број присутних предузећа (минимум 20 
представника предузећа по радионици); 

М7 
Представити примере добре 
праксе за увођење енергетске 
ефикасности 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 
Министарство 
рударства и 
енергетике   

2014.  
Број примера добре праксе (утврдити минимум два 
примера добре праксе годишње и промовисати га на вим 
догађајима и у медијима); 

С4Д1П3 Пружити подршку за боље коришћење средстава из програма ЕУ Хоризонт 2020 за истраживање, развој и иновације 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Организовати инфо дане за 
МСПП и НИО са циљем 
промоције јавних позива у 
оквиру Хоризонт 2020 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

Стал
но 

Број инфо дана; Евалуациони обрасци; Број упита 
електронском поштом о појединостима јавних позива; 
Промотивни материјал;  
 
(минимум један инфо дан по региону по објављивању 
јавних позива) 
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М1 Организовати инфо дане за 
МСПП и НИО са циљем 
промоције јавних позива у 
оквиру Хоризонт 2020 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Привредна комора 
Србије 
кластери и друга 
пословна 
удружења 

Стал
но 

Број инфо дана; Евалуациони обрасци; Број упита 
електронском поштом о појединостима јавних позива; 
Промотивни материјал;  
 
(минимум један инфо дан по региону по објављивању 
јавних позива) 

М2 
Промовисати предузећа која су 
успешно спровела пројекте из 
Хоризонта 2020  

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 
Привредна 
комора Србије 
кластери и друга 
пословна 
удружења 

Стал
но Број примера добре праксе (минимум један годишње);  

М3 
Организовати обуке МСПП за 
писање предлога пројеката из 
програма Хоризонт 2020 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

Стал
но 

Број одржаних обука (минимум једна обука по региону у 
току године); Број поднетих предога пројеката (минимум 
три поднета предлога у току године); Број добијених 
пројеката (минимум један годишње); 

С4Д1П4 Ојачати свест предузећа о значају иновативности за њихову конкурентност 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 
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М1 

Промовисати примере добре 
праксе иновативних предузећа, 
сарадње НИО и предузећа на 
конкретним пројектима, као и 
предузећа која користе услуге 
креативне индустрије 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Привредна комора 
Србије 
кластери и друга 
пословна 
удружења 

Стал
но 

Број одржаних радионица (3-5 радионица годишње); Број 
брошура са примерима добре праксе (једна брошура 
годишње); 

С4Д2 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

С4Д2П1 Системски приступ развоју пословне инфраструктуре 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Ажурирање постојећег стања  
пословне инфраструктуре  
 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Национална 
агенција за 
регионални развој 

2015.  
Утврдити тачан број индустријских паркова/зона, 
пословних инкубатора, технолошких паркова, на основу 
прецизних критеријума 

М2 Успостављање регистра 
(катастра) пословне 

Национална 
агенција за 2015. Функционалан Регистар (катастар) постојеће 

инфраструктуре  
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инфраструктуре регионални развој 

М3 
Израдити  програмски документ 
који уређује материју пословне 
инфраструктуре 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални развој 

2014. Стратегијa развоја пословне инфраструктуре 

М4 
Праћење рада и процена ефеката 
рада субјеката пословне 
инфраструктуре 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални развој 

Стал
но 
од 
2015. 

Извештаји о раду субјеката пословне инфраструктуре 
Извештаји о процени ефеката рада 
(извештавање на годишњем нивоу) 

С4Д2П2 Развој пословне инфраструктуре намењене иновативним МСП 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Израдити правни оквир којим би 
се уредило оснивање, правни 
статус и управљање 
технолошким парковима 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

2014. Правни оквир за оснивање и управљање технолошким 
парковима донет  

М2 
Стављање у функцију научно - 
технолошких паркова и развој 
услуга 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

2015.  
 

Функционални научно – технолошки паркови (Београд, 
Ниш, Нови Сад и Крагујевац) који имају пословне 
инкубаторе и остварену сарадњу са фондовима 
предузетног капитала 

М3 

Промотивне активности на 
јачању свести код младих 
потенцијалних предузетника о 
могућностима и користима које 
могу да остваре кроз технолошке 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 

стал
но 
 

Спроведене кампање и промотивни догађаји на 
факултетима о предузетништву  (минимум два промотивна 
догађаја у току године на сваком од постојећих пословно – 
технолошких инкубатора) 
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инкубаторе развоја 
Центар за 
промоцију науке 
Фонд за 
иновациону 
делатност 

М4 

Развијање нових услуга и јачање 
и унапређење капацитета 
менаџмента научно - 
технолошких паркова и 
технолошких инкубатора 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

 
Реализоване обуке менаџмента научно - технолошких 
паркова и технолошких инкубатора 
 (3-5 реализованих обука у току године) 

С4Д2П3 Развој пословне инфраструктуре за потребе регионалног и локалног економског развоја 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Израда правног оквира за развој 
и управљање индустријским 
парковима/зонама 

Министарство 
привреде 2015. 

Правни оквир који би уредио област оснивања, правни 
статус, рад, финансирање и управљање индустријским 
парковима/зонама  

М2 
Израда правног оквира за развој 
и управљање пословним 
инкубаторима 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Министарство 
привреде 

2015.  
Правни оквир који би уредио област оснивања, правни 
статус, рад, финансирање и управљање пословним 
инкубаторима 

М3 

Анализирати регионалну 
развијеност Србије и утврдити 
потенцијалне локације за 
успостављање индустријских 
паркова/зона и пословних 
инкубатора 

Министарство 
привреде 
Министарство за 
државну управу и 
локалну 
самоуправу 

2014.  

Израђена анализа и утврђене потенцијалне локације за 
успостављање индустријских паркова/зона (уз евентуално 
смањење садашњег броја локација са циљем ефикасније 
подршке изградњи инфраструктуре на основу 
расположивих средстава) 

М4 Припрема пројеката и Министарство  Извршена улагања у инфраструктурно опремање  
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М4 Припрема пројеката и 
усмеравање улагања ка опремању 
постојећих и будућих 
индустријски паркова/зона 
енергетском, комуналном и 
саобраћајном инфраструктуром 

Министарство 
привреде 
Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

 
стал
но 

Извршена улагања у инфраструктурно опремање  
индустријских паркова/зона  (реализација минимум три 
пројекта годишње) 

М5 
Јачање способности и капацитета 
управе постојећих инкубатора 
(обуке, размена искустава и сл.) 

Министарство 
привреде  
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

стал
но 

Реализација обука, образовање, студијских посета и сл.  
(минимум једна студијска посета, две стручна 
усавршавања и пет специјализованих обука по 
инкубатору) 
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С5 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА НОВИМ ТРЖИШТИМА 
С5Д1 ПОДРШКА МСПП ЗА ИЗЛАЗАК НА НОВА ТРЖИШТА 

С5Д1П1 Унапређење доступности и квалитета расположивих информација о страним (приоритетним) тржиштима   

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

 Ажурирање постојећег портала 
за МСПП или изградња новог по 
угледу на постојеће портале 
развијених земаља, на ком би 
биле приказане све информације 
неопходне извозницима, 
почевши од техничких ствари у 
вези са извозом до специфичних 
информација неопходних за 
пословање на одређеним 
приоритетним тржиштима 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
привреде 

2015.  Већи обим и квалитет информација; 
Већи број приступа порталу (до 500 приступа месечно) 

М2 Унапређење базе података о 
извозницима  

Агенција за 
страна улагања и 
промоцију извоза 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Министарство 
привреде у 
сарадњи са 
Удружењем 
извозника, 
Привредном 
комором Србије, 

2014.  
Већи број извозника у бази (1000 извозника у бази); 
Већи обим информација о сваком појединачном 
извознику 
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кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

М3 Промоција базе извозника  

Министарство 
привреде 
Агенција за 
страна улагања и 
промоцију извоза 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
 Министарство 
привреде, у 
сарадњи са 
Удружењем 
извозника, 
Привредном 
комором Србије, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

2014.  

Већа видљивост на порталу ; 
Већа видљивост у ЕЕН мрежи; 
Повећан број приступа бази (500 приступа месечно); 
Број банера на сајтовима других институција (25 веб 
сајтова) 

М4 

Израда и редовно ажурирање 
информација о најважнијим 
извозним тржиштима (са 
информацијама о царинама, 
извозним преференцијалима, 
правилима о пореклу, правном 
оквиру,  захтевима за сигурност 
производа, паковању и 
означавању, доказивању 
усаглашености, слободним 

Министарство 
привреде 
Министарство 
спољних послова  
Министарство 
трговине, 
туризма и 
телекомуникациј
а 
Национална 

сталн
о 

Број електронски објављених брошура и анкета о 
користи информација (5 брошура годишње) 
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зонама, логистици, фактурисање, 
методи плаћања, транспорт, 
процена ризика и осигурање, 
ПДВ и сл) 

агенција за 
регионални развој 
Привредна комора 
Србије у сарадњи 
са Удружењем 
извозника, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

М5 

Анализа услуга које  
дипломатско-конзуларна 
представништва (ДКП) и 
представништва ПКС пружају и 
које би могли да пружају 
домаћим предузећима, по угледу 
на економске саветнике других 
земаља 

Министарство 
трговине, 
туризма и 
телекомуникациј
а 
Министарство 
привреде 
Министарство 
спољних послова  

2014. 
Студија са препорукама  
Израда приручника за рад ДКП и показатеља учинка 
ДКП у привлачењу инвестиција и промоцији извоза 

М6 

Утврђивање новог скупа услуга 
које ће ДКП И представништва 
ПКС  пружати МСП са циљем 
информисање и давање смерница 
МСПП о тржишним условима и 
проналажењу пословних 
партнера на најважнијим 
извозним тржиштима, као и о 
институцијама на тим 
тржиштима које такође могу да 
пруже подршку извозницима 

Министарство 
привреде 
Министарство 
спољних послова  
Привредна 
комора Србије 
 

2014. 
– 
2015. 

Приручници за пружање услуга (5 приручника);  
Број пружених услуга и обука ДКП (5 месечно по 
саветнику); 
Обим остварене сарадње (10 мил ЕУР/годишње)  

М7 Стварање базе података са 
контактима ДКП на 

Министарство 
спољних послова  2014. Успостављена база података на порталу 



	  

58	  
	  

приоритетним тржиштима и 
постављање њихових контаката 
на портал за извознике  

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 

М8 

Унапређење услуга Европске 
мреже предузетништва за 
извознике, а на основу контаката 
са чланицама ЕЕН у другим 
државама 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

2014. Број нових информација од других чланица мреже (20 
информација месечно) 

М9 

Унапређење информација које 
коморе и њихова 
представништва на страним 
тржиштима пружају МСПП 

Привредна 
комора Србије 
регионалне 
коморе 

2014. 
– 
2015.  

Број нових информација о пословним могућностима које 
коморе у иностранству пружају (20 информација 
месечно) 

С5Д1П2 Унапређење знања извозника и пружање директне стручне подршке 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Развој саветодавних услуга 
према потребама привредних 
субјеката (спремност привредног 
субјекта за извоз, анализа 
тржишта, израда извозне 
стратегије...) 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
 
Привредна комора 
Србије и друга 
пословна 
удружења 

2014. 
– 
2015.  

Број нових саветодавних услуга (5 нових услуга); Број 
обучених пружалаца саветодавних услуга (25 обучених 
пружалаца услуга); Приручници за пружање услуга (5 
приручника) 

М2 Припрема пакета подршке Министарство 2014. Број подржаних предузећа (70 услуга); Раст обима извоза 
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искусним извозницима привреде, 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
 Привредна 
комора Србије у 
сарадњи са 
Удружењем 
извозника, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

– 
2015.  

код конкретних привредних субјеката (до 15%) 

М3 Припрема пакета подршке 
извозницима почетницима 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 

2014. 
– 
2015.  

Број пружених услуга (100); Број нових извозника (40) 

М4 Радионице и семинари о значају 
заштите интелектуалне својине 

Завод за заштиту 
интелектуалне 
својине 

Стал
но 
(код 
ЅЕЕ 
је тек 
у 
2018) 

Број радионица и семинара (20 годишње); Број учесника 
(300 годишње); Број поднетих захтева за заштиту (200 
пријава годишње) 

М5 

Израда брошура о начину 
заштите интелектуалне својине, 
поступку, документима за 
заштиту на националном и 
регионалном нивоу  

Завод за заштиту 
интелектуалне 
својине 

Стал
но 
(код 
ЅЕЕ 
је тек 
у 

Број брошура годишње израђених или ажурираних (5 
брошура) 
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2018) 

С5Д1П3 Успостављање контаката с потенцијалним пословним партнерима 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Припрема базе података о 
сајмовима и постављање на 
интернет портал 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
привреде у 
сарадњи са 
Удружењем 
извозника, 
Привредном 
комором Србије, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

2015. Успостављена база међународних сајмова; Већи број 
сајмова на којима МСПП из Србије учествују  

М2 
Подршка за учешће, групно и 
појединачно, на приоритетним 
сајмовима  

Министарство 
привреде, 
Агенција за 
страна улагања и 
промоцију извоза 
у сарадњи са 
Привредном 
комором Србије, 
Удружењем 
извозника, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

Стал
но 

Број сајмова (30 годишње); Број подржаних МСПП (400 
годишње); Број контаката са иностраним партнерима 
(500 годишње); Обим остварене сарадње (10 мил ЕУР)  
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М3 

Организација промоције српске 
привреде (мини сајмови српске 
привреде и организација 
пословних мисија) на различитим 
тржиштима 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 
Агенција за 
страна улагања и 
промоцију извоза 
Министарство 
привреде  
Министарство 
спољних послова 
Привредна комора 
Србије у сарадњи 
са Удружењем 
извозника, 
кластерима и 
другим пословним 
удружењима 

2015.  

Број мини сајмова и мисија (20 годишње); Број МСПП 
који су учествовали на овим догађајима (200 МСПП 
годишње); Број контаката са иностраним партнерима 
(500); Обим остварене сарадње у наредној години (5 мил 
ЕУР) 

М4 
Организација пословних  сусрета 
привредника у земљи и 
иностранству 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 
 Агенција за 
страна улагања и 
промоцију извоза 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Привредна комора 
Србије у сарадњи 
са Удружењем 
извозника, 
кластерима и 

2014. 
– 
2015.  

Број Б2Б догађаја (80 догађаја); Број МСПП који су 
учествовали на овим догађајима (800 МСПП годишње); 
Број контаката са иностраним партнерима (500); Обим 
остварене сарадње (10 мил ЕУР) 
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другим пословним 
удружењима 

М5 Промотивна кампања за 
представљање услуга ЕЕН мреже 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

Стал
но 

Број одржаних промотивних догађаја (20 годишње); Број 
присутних на догађајима (2.000 годишње); Број 
медијских објава о ЕЕН (5 – 10 објава по догађају) 

М6 Активнија промоција алата ЕЕН 
за тражење партнера  

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

Стал
но  

Број МСПП којима је пружена услуга тражења 
иностраних партнера (400 МСПП годишње); Број 
остварених контаката (40); Обим остварене сарадње (5 
мил ЕУР) 

М7 
Већа видљивост домаћих 
предузећа која траже иностране 
партнере у оквиру ЕЕН мреже 

Европска мрежа 
предузетништва 
(EEN) 

Стал
но 

Број информација о МСПП која траже партнере; Број 
страница на интернет презентацији ЕЕН посвећених 
домаћим МСПП (20 предузећа) 

С5Д2 УКЉУЧИВАЊЕ МСПП У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА И ПОСЛОВНО УДРУЖИВАЊЕ 

С5Д2П1 Подршка за заједнички наступ на страним тржиштима 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Подстицање даљег развоја 
конзорцијума и кластера - помоћ 
при развоју заједничке стратегије 
кластера који имају за циљ 
улазак на нова растућа тржишта  
или тржишне сегменте која имају 
растућу тражњу 

Министарство 
привреде 
Привредна комора 
Србије Агенција  
за страна улагања 
и промоцију 
извоза  
Национална 
агенција за 
регионални развој 
у сарадњи с 
удружењима и 
кластерима 

Стал
но 

Број нових кластера/конзорцијума (2 годишње); 
Раст постојећих кластера (5-10%); 
Раст извоза кластера/конзорцијума (за 15%); 
Раст извоза на постојећим тржиштима (за 15%); 
Обим извоза на нова тржишта (15 мил ЕУР); 
Пораст броја купаца (за 10%) 
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М2 

Поспешивање усклађивања 
квалитета производа и 
производних процеса ради 
лакшег извоза унутар кластера  

Министарство 
привреде 
Привредна комора 
Србије Агенција  
за страна улагања 
и промоцију 
извоза  
Национална 
агенција за 
регионални развој 
кластери 

2015. Степен усклађености; 
Раст извоза по том основу (5%) 

С5Д2П2 Повезивање предузећа унутар ланца вредности 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Организовање догађаја „Упознај 
купца“ 

Министарство 
привреде 
Привредна комора 
Србије Агенција 
за страна улагања 
и промоцију 
извоза  
Национална 
агенција за 
регионални развој 
у сарадњи с 
удружењима и 
кластерима 

Стал
но 

Број догађаја (2); 
Број учесника (50 по догађају); Број остварених 
контаката (100 по догађају); 
Обим остварене сарадње (5 мил ЕУР) 

М2 

Анализе могућности укључивања 
креативне индустрије у ланце 
вредности традиционалних 
индустрија 

Министарство 
привреде, 
Агенција  за 
страна улагања и 

2015.  Припремљена студија са препорукама 
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промоцију извоза, 
Привредна комора 
Србије  у сарадњи 
с удружењима и 
кластерима 

С5Д3 СУПСТИТУЦИЈА УВОЗА 

С5Д3П1 Развити подстицајне мере са циљем развоја извозних производа заснованих на иновацијама и знању 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Анализа структуре увоза и 
домаћих ресурса који би могли 
да замени увоз 

Министарство 
привреде 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
Привредна комора 
Србије 

2015. Број припремљених студија са препорукама (1 студија на 
три године) 

М2 
Програми подршке за развој 
нових производа и процеса који 
би могли да замене увоз 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
просвете и науке 

Стал
но 

Број предузећа који су развили нове производе и 
производне процесе (20 годишње); 
Број предузећа у прерађивачкој индустрији (15 
годишње); 
Повећање броја производа са вишим степеном додатне 
вредности у структури извоза (за 15%); 
Раст извоза (10% годишње); 
Развој нових тржишта 

С5Д3П2 Подршка МСПП да унапреде квалитет производа и производних ресурса 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 
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М1 

Припрема и спровођење 
програма за усаглашавања 
производа и производних 
процеса са европским и 
међународним стандардима , као 
и за увођење и сертификовање  
системима квалитета (EN, ISO, 
HACCAP, HALAL, органик 
(БИО), ознака географског 
порекла, итд)1 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете и науке 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

Стал
но 

Програм и конкурсна документација; Број пријављених 
МСПП( у просеку 100 по програму); Број предузећа који 
су усагласили своје производе и/или процес производње 
са међународним и европским стандардима (100) 

М2 

Подизање свести о важности 
управљања квалитетом 
(предавања, радионице, кампање, 
брошуре о системима квалитета 
и стандардима)∗ 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете и науке 
 Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Институт за 
стандардизацију 
Србије 

Стал
но 

Број одржаних предавања, обука и сл (20 годишње); 
Број предузећа која су прошла радионице, обуке и сл (15 
по обуци); 
Број предузећа која су након тога ушла у поступак 
увођења система квалитета (400 годишње) 

М3 Промоција примера добре 
праксе∗ 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете и науке 
Национална 
агенција за 
регионални 

Стал
но 

Број радионица(30 годишње); Број брошура (5 брошура); 
Број чланака у медијима (200 годишње) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  активности	  у	  оквиру	  ове	  мере	  су	  повезане	  са	  активностима	  које	  ће	  се	  спроводити	  у	  оквиру	  С5Д2П2,	  с	  обзиром	  да	  се	  ради	  о	  истоврсним	  активностима,	  али	  су	  
циљне	  групе	  различите,	  у	  складу	  са	  природом	  димензија,	  па	  се	  називи	  активности	  понављају	  
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развој 
Привредна комора 
Србије   

С5Д4 ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕПРЕКА ТРГОВИНИ 

С5Д4П1 Усклађивање са техничким прописима и стандардима Европске уније 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 
Увођење техничких прописа – 
директива Новог и директиве 
Старог приступа 

Министарство 
привреде 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
Министарство 
просвете и науке  
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 

Стал
но 

Број уведених техничких прописа у законодавство 
Србије (20) 

М2 

Преиспитивање усклађености 
српских стандарда са европским 
и међународним стандардима и 
иновирање спискова стандарда 
којима су преузети усаглашени 
европски техничких о 
безбедности производа, а које се 
утврђују ради пуне примене 
техничких прописа  

Институт за 
стандардизацију 
Србије 
Министарство 
привреде  
Министарство 
здравља 
Министарство 
грађевинарства, 

Стал
но 

Број иновираних стандарда (2000 годишње) 
спискови стандарда иновирани (5 годишње) 
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саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

М3 

Преиспитивање српских 
техничких прописа у 
неусаглашеним областима и 
њихово унапређење 
(усклађивање са стањем развоја и 
технике, као и са чл. 34 и 36 
Уговора о функционисању ЕУ ) и 
односно стављање ван снаге 

Министарство 
привреде  
Министарство 
здравља 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре  
Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 

2015.  Број преиспитаних српских техничких прописа (500) 

С5Д4П2 Унапређење система инфраструктуре квалитета кроз утврђивање и реализацију Плана развоја инфраструктуре 
квалитета у Републици Србији у периоду 2014-2020 године 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Утврђивање Плана развоја Министарство 2014.  План развоја инфраструктуре квалитета 
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инфраструктуре квалитета у 
Републици Србији у периоду 
2014.-2020 године  

привреде 

М2 

Одржавање статуса потписника 
мултилатералних споразума са 
европском и међународним 
организацијама за акредитацију 
(ЕА, ILAC, IAF) 

Министарство 
привреде 
Акредитационо 
тело Србије 

Стал
но Међународни споразуми 

М3 

Увођење и примена директива 
Новог приступа у законодавство 
Републике Србије (правилници) 
и другог законодавства ЕУ 

Министарство 
привреде 
 Министарство 
здравља 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре  
Министарство 
рударства и 
енергетике 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 
Министарство 
просвете и науке 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
Институт за 
стандардизацију 

Стал
но Број производа усаглашених са новим прописима (100)  
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Србије 
Акредитационо 
тело Србије 
Дирекција за мере 
и драгоцене 
метале 

М4 Развој нових шема акредитације Акредитационо 
тело Србије 

Стал
но 

Број нових шема акредитације (4 годишње);  
Број акредитованих ТОУ према новим шемама (10 
годишње) 

М5 Унапређење капацитета тела за 
оцењивање усаглашености  

Министарство 
привреде 
Дирекција за мере 
и драгоцене 
метале 

Стал
но 

Број обука (15-20 обука годишње); Број учесника на 
обукама (15-20 учесника по обуци); Набављена нова 
опрема; Број ТОУ који се оспособио и акредитовао за 
нова оцењивања усаглашености (2 годишње) 

М6 Унапређење знања о потреби 
оцењивања усаглашености 

Министарство 
привреде 
Акредитационо 
тело Србије 

Стал
но 

Број обука (5 обука годишње); 
Број учесника на обукама (15-20 учесника по обуци) 

М7 
Повећање броја акредитованих 
тела за оцењивање 
усаглашености 

Акредитационо 
тело Србије 

Стал
но Број акредитованих тела за оцену усаглашености (600)  

М8 

Јачање капацитета лабораторија 
ДМДМ и припрема за пуну 
примену европског 
законодавства у области 
метрологије 

Министарство 
привреде 
Дирекција за мере 
и драгоцене 
метале 

сталн
о 

Број обука (до 20 обука годишње); Број учесника на 
обукама (до 30 по обуци); Набављена нова опрема 

М9 
Унапређење доступности 
информација о инфраструктури 
квалитета  

Министарство 
привреде 
Дирекција за мере 
и драгоцене 
метале  

Стал
но 

Већи обим информација; 
Већи број приступа порталу; Број брошура и каталога (5 
брошура)  
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Акредитационо 
тело Србије 
Институт за 
стандардизацију 
Србије 
 акредитована тела 
за оцењивање 
усаглашености 

M10 
Унапређено уређење правила за 
рад лабораторија са циљем веће 
безбедности јавног здравља 

Министарство 
привреде 
Министарство 
здравља 
Дирекција за мере 
и драгоцене 
метале  
Акредитационо 
тело Србије 
Институт за 
стандардизацију 
Србије 
 акредитована тела 
за оцењивање 
усаглашености 

 

Обезбедити да лабораторије не послују у стамбеним 
зградама већ у засебним просторијама и унапредити све 
друге стандарде рада лабораторија у контектсту ширег 
јавног здравља. 

С5Д4П3            Подизање свести МСПП о значају усаглашавања производа са захтевима техничких прописа и стандарда 
као и подршка за постизање те усаглашености 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Припрема и спровођење обуке 
МСПП о секторски специфичним 
техничким прописима и српским 
стандардима и сродним 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 

2015.  

Приручници за  обуке (50 приручника) 
Број обука за предаваче (2 обуке годишње); Број 
обучених предавача (30 годишње);  
Број обука за МСПП (30 обука годишње); Број учесника 
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документима регионални развој 
Институт за 
стандардизацију 
Србије 

(600 годишње) 

М2 

Припрема и спровођење 
програма подршке МСПП за 
усаглашавање  производа са 
захтевима техничких прописа и 
стандардима 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Институт за 
стандардизацију 
Србије  

2014.  

Програм и конкурсна документација; Број пријављених 
МСПП (100 предузећа по програму); Број предузећа који 
су усагласили своје производе и/или процес производње 
са захтевима техничких прописа и стандардима (500 
годишње);  Унапређење структуре извоза Повећан обим 
извоза (5%)  

М3 

Спровођење промотивне 
активности о значају и улози 
стандардизације у штампаним и 
електронским медијима; 
 

Институт за 
стандардизацију 
Србије 
Министарство 
привреде и друга 
министарства 

Стал
но 

Број објављених вести и информација у шта 
Министарство привредним и електронским медијима (30 
годишње) 

М4 

Дефинисање критеријума и 
стандарда за превођење који су 
приоритети 
 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Институт за 
стандардизацију 
Србије  
пословна 
удружења 

Стал
но 

Утврђен списак стандарда које је за потребе МСПП 
неопходно у току године превести са енглеског језика на 
српски језик и утврђени приоритети 

М5 Успостављање механизма 
одрживог финансирања 

Министарство 
привреде 2014.  Успостављен механизам одрживог финансирања 

трошкова превођења стандарда;  
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трошкова превођења стандарда 
уз укључивање  
заинтересованих стране да 
учествују у процесу превођења 
стандарда 
 

Национална 
агенција за 
регионални развој 
МСПП 
(представници 
малих и средњих 
предузећа) 

Број заинтересованих страна, представника МСПП које 
се укључују у превођење стандарда повећан за 20% 

М6 

Превођење приоритетних 
преузетих европских стандарда 
са енглеског на српски језик како 
би се корисницима стандарда у 
РС олакшала њихова примена 

Институт за 
стандардизацију 
Србије 

Стал
но 

Број преведених стандарда (300 годишње);  
Повећана продаја преведених стандарда (за 10% 
годишње) 

М7 
Дефинисање критеријума и 
стандарда за превођење који су 
приоритети  

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Институт за 
стандардизацију 
Србије 
Привредна комора 
Србије  и друга 
привредна 
удружења 

Стал
но 

Утврђен списак стандарда које је за потребе МСПП 
неопходно у току године превести са енглеског језика на 
српски језик и утврђени приоритети 
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С6 РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА МЛАДИХ 
С6Д1 УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РЕДОВНОГ И УПОРЕДИВОГ  ПРАЋЕЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЖЕНА И 

МЛАДИХ 
С6Д1П1 Приликом регистрације привредних субјекта у АПР успоставити везу између матичног броја,  пола и година 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Израдити анализу расположивих 
статистичких података и 
дефинисати почетне показатеље 
женског предузетништва и 
предузетништва младих и 
одредити начин прикупљања 
података. 

Агенција за 
привредне 
регистре 
Републички 
завод са 
статистику 
Министарство 
омладине и 
спорта 

2014. Израђена анализа са дефинисаним показатељима и 
одређен начин прикупљања података. 
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М2 
Доступне статистичке податке за 
већину аспеката предузетништва 
учинити родно осетљивим. 

Републички 
завод са 
статистику 
Агенција за 
привредне 
регистре 

2014. Доступни родно осетљиви статистички подаци; 
Омогућен увид у родне разлике у предузетништву. 

М3 

Омогућити доступност података 
разврстаних по полу и годинама 
преко матичних бројева са 
циљем успостављања 
одговарајућег система праћења 
предузетништва жена и младих 

Агенција за 
привредне 
регистре 
Републички завод 
са статистику 
 

2014. 

Створени услови за редовно праћење предузетништва 
жена и младих, односно за праћење разлика у 
предузетништву. 
Објављен годишњи извештај Завода за статистику о 
женском предузетништву 

M4 

Податке у вези обука и 
менторства предузетница 
обухватити извештајима државне 
статистике. 

Републички 
завод са 
статистику 
 

2015. Подаци у вези обука и менторства предузетница 
обухваћени су извештајима државне статистике. 

С6Д1П2 Ускладити методологију праћења женског предузетништва и младих предузетника  по узору и препорукама ОЕЦД  
и стандардима Еуростата 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 Редовно спровођење ГЕМ 
истраживања 

Економски 
факултет 
Суботица 

2015. 
Омогућено праћење са детаљним увидом у потенцијалне 
и нове предузетничке активности кроз омогућену пуну 
родну осетљивост. 

М2 

Усклађивање редовних 
статистичких  истраживања РЗС 
из домена праћења 
предузетништва са системом 
праћења у ЕУ посебно у погледу 
статистике о пословном успеху 
која се у Евростату прати према 
полу 

Републички 
завод са 
статистику 
 

2014. 

Редовна статистичка истраживања РЗС из домена 
праћења предузетништва усклађена са системом 
праћења у ЕУ; 
Успостављена усаглашена статистика о предузетништву 
на међународном нивоу. 
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M3 

Успостављање јединствене базе о 
предузетништву и предузећима, 
у са подацима  из различитих 
евиденција(регистар АПР, 
статистика о промету,пореских, 
финансијских, иновацијама итд. 

Републички завод 
са статистику 
Агенција за 
привредне 
регистре 
Пореска управа 
Управа царина 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2015. Успостављена јединствена база о предузетништву и 
предузећима. 

С6Д1П3 Увести редовно извештавање о женском предузетништву и предузетништву младих у оквиру годишњег Извештаја 
о МСП који објављује Национална агенција за регионални развој и Министарство привреде 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

У оквиру годишњег извештаја о 
МСП који објављује НАРР и 
Министарство привреде увести 
редовно извештавање о женском 
предузетништву и 
предузетништву младих 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Министарство 
привреде 
Министарство 
омладине и спорта 

2014. 
Годишњи извештај о МСП који објављује НАРР и 
Министарство привреде садржи информације о женском 
предузетништву и предузетништву младих. 

С6Д2 ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

С6Д2П1 Укључити подршку женском предузетништву, приликом израде стратегија и програма у области МСП 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

М1 

Систематски обухватити родну 
перспективу у кључне стратегије 
и друге документе из области 
политике развоја 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике, 
Министарство за 

2014. 
Родна перспектива систематски интегрисана у кључне 
стратегије и друге документе из области политике 
развоја предузетништва. 
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М1 Систематски обухватити родну 
перспективу у кључне стратегије 
и друге документе из области 
политике развоја 
предузетништва. 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике, 
Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања  
Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални развој 

2014. Родна перспектива систематски интегрисана у кључне 
стратегије и друге документе из области политике 
развоја предузетништва. 

М2 

Државне програме учинити 
родно осетљивим (посебно у 
областима финансирања, обуке и 
пословног повезивања). 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања  
Министарство 
финансија и 
остала 
министарства 

2014. 
Државни програми родно осетљиви, уз успостављање 
квота где је то целисходно а ради смањења родне 
неравноправности.  

С6Д2П2 Увести где је то могуће примену обавезних квота код разних облика подршке МСП 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 

M1 

У оквиру постојећих и будућих 
државних програма за МСПП 
увести примену обавезне квоте 
од  минимум 30% за жене 
предузетнице (позитивна 
дискриминација) 

Министарство 
привреде  
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2014. 
У оквиру постојећих и будућих државних програма  за 
МСПП примењујe се  обавезна квотa од минимум 30% за 
жене предузетнице (позитивна дискриминација). 
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M2 

Мерама позитивне 
дискриминације  при програмима 
за подршку оснивању нових 
предузећа повећати удео жена са 
циљем повећања њиховог удела у 
укупном предузетништву 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални развој 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2015. Учешће жена у  програмима повећано за 10%. 

M3 

Испитати капацитете постојећих 
инкубатора, учешће жена у 
инкубаторима и одредити и 
препоручити квоту за 
укључивање женских пословних 
подухвата у постојеће или 
приликом оснивања нових 

Министарство 
привреде 
Министарство 
просвете и науке 

2015. 
Препоручена квота за укључивање жена предузетница у 
постојеће или приликом оснивања нових инкубатора. 
 

М4 

Мере у вези обука предузетница, 
одређене државним програмом 
развоја предузетништва 
спровести са циљем да жене чине 
40% полазника јавно-подржаних 
обука и менторстава 

Министарство 
привреде 
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Национална 
служба за 
запошљавање 
Привредна комора 
Србије 
Удружења 
пословних жена 

2015. 
Жене чине 40% полазника обука у склопу државних 
програма развоја предузетништва 
 

С6Д2П3                                           Увести посебне програме подршке за МСП намењене искључиво за жене 

 Мера Носилац 
активности Рок Показатељ 
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М1 
Једном годишње спровести 
свеобухватну анализу потреба 
обучавања предузетница 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Национална 
служба за 
запошљавање  
Удружења 
пословних жена 

2015. Спроведена свеобухватна анализа потреба обучавања 
предузетница 

М2 

Обезбедити специјализоване 
облике подршке и менторства 
предузетницама које су извозно 
усмерене, за предузетнице које 
обављају технолошки интензивне 
делатности и сл. 

  Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Национална 
служба за 
запошљавање  
Удружења 
пословних жена 

2015. 

Обезбеђен специјализовани  облик подршке  и 
менторства  женама са технолошко интензивним 
делатностима и предузетницама које излазе на 
међународно тржиште. 

М3 

Развити образовне програме за 
управљање породичним 
предузећима, са посебним 
нагласком на проблеме преноса 
пословања између генерација 
(управљања и власништва). 

Национална 
агенција за 
регионални 
развој 
Национална 
служба за 
запошљавање  
Удружења 
пословних жена 
Привредна комора 
Србије 

2015. 

Развијен један образовни програм за управљање 
породичним предузећима са посебним нагласком на 
проблеме преноса пословања између генерација 
(управљања и власништва). 

М4 Унапредити финансирање 
женског предузетништва 

Министарство 
привреде 2015. Одређен проценат  одобрених средстава   за женско 

предузетништво у односу на укупна средства 
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Агенција за 
осигурање и 
финансирање 
извоза 
Фонд за развој  
Национална 
агенција за 
регионални 
развој 

 


