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Индустријска политика Републике Србије

Нова индустријска политика Републике Србије

Кључни документ - Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020.

године

Изузетно комплексан документ, који је обухватио све сегменте индустрије Републике

Србије

Имплементација овог документа је указала на следеће слабости:

 Мере индустријске политике нису биле довољно фокусиране на кључне

компаративне предности Републике Србије

 Недостатак координације и синхронизације активности између надлежних

институција

 Непостојање јасно дефинисаног механизма за праћење и процену постигнутих 

резултата



Значај нове индустријске политике

Значај:

Повећава конкурентност привреде

Убрзава прилагођавање на структурне промене

Ствара повољно пословно окружење

Доприноси повећању домаћих и страних инвестиција

Подстиче предузетништво и иновације

Повећава ефикасност креираних инструмената подршке

Нова индустријска политика Републике Србије треба да буде базирана на општим принципима отвореног, 

конкурентног и јединственог европског тржишта – Поглавље 20



Нова индустријска политика

Нова индустријска политика треба да обухвати:

а) Комбинацију постојећих стратешких документа, попут:

Стрaтегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 
конкурентности за период од 2015. до 2020. године 

Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. 
године

Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године итд.

б) Предлоге за измене и допуне постојећих стратешких документа

в) Израду докумената неопходних за развој вертикалних интервенција –

развој секторског приступа 

Матрични приступ - вертикалне и хоризонталне интервенције 



Нова индустријска политика

Дефинише транспарентне и прецизне процедуре за имплементацију инструмената подршке

Укључује ширу јавности у процес креирања индустријске политике

Пружа подршку развоју секторских политика у области индустрије

Промовише прецизнију анализу конкурентности специфичних сектора

Подстиче развој специфичних инструмената за поједине секторе



Нова индустријска политика

Нову индустријску политику прати акциони план са јасно 
дефинисаним:

 Институцијама које су одговорне за имплементацију

 Роковима имплементације

 Показатељима и циљаним вредностима са изворима верификације

 Изворима финансирања

Нова индустријска политика има развијен систем праћења и 
процене ефеката

Индустријска политика дефинише тела и органе одговорне за 
њено спровођење, као и за праћење и процену



Нова индустријска политика

Заштита животне средине и заштита живота

и здравља запослених

ФОКУС:

Реиндустријализација српске привреде

Повећање инвестиција и извоза

Развој људских ресурса



Значај прерађивачке индустрије

Велики потенцијал за преливање ефеката

Прерађивачка индустрија има кључну улогу у 

српској привреди:

Креира велики број нових радних места за раднике са различитим 

образовним нивоом

Ствара нову вредност за извоз и доприноси смањењу трговинског дефицита

Представља упориште за иновације



Прерађивачка индустрија Србије – стопе



Прерађивачка индустрија Србије -учешће у БДВ



Прерађивачка индустрија Србије - структура БДВ



Активности у 2016. години

Извештај о привредном развоју Републике Србије у 2015. 
години 

Почетак активности на развоју секторских стратегија у оквиру 
прерађивачке индустрије

Урађена је општа анализа стања у прерађивачкој индустрији

Дефинисани су критеријуми за селекцију сектора унутар 
прерађивачке индустрије 

Процес селекције:

• Пред – селекција - шира листа – 7 сектора прерађивачке индустрије

• Коначна селекција сектора прерађивачке индустрије је извршена након 
консултација са пословним сектором - 6. јуна 2016. 

• Изабрана 4 сектора



Критеријуми за селекцију

1) Компаративна предност

2) Степен концентрације

3) Могућност извоза производа

4) Извозна конкурентност

5) Одрживост извоза

6) Способност креирања додате вредности

7) Успешност привредних субјеката

8) Потенцијал за преливање ефеката



Изабрани сектори прерађивачке индустрије

ИТ сектор је као хоризонтална технолошка компонента укључен у све
предложене прерађивачке индустрије

Заштита животне средине је укључена у све предложене секторе прерађивачке
индустрије

Изабрани сектори 

прерађивачке индустрије

Додатни значај

Прехрамбена индустрија

Равномеран регионални развојДрвопрерађивачка индустрија 

и индустрија намештаја

Гума и пластика Део ланца вредности 

аутомобилске индустријеМашине и опрема



Активности 

Укључење научне заједнице је организовано путем округлих 
столова  - до сада је одржано 4 – за сваки сектор по 1

Анализа перформанси привредних субјеката, као и анализу ланаца вредности у 4 

сектора

Развој стратегија са акционим плановима за 4 сектора 

Укључење пословног сектора је организовано путем јавних трибина – до сада 

је одржано 8 – за сваки сектор по 2

Све наведене активности су подржане кроз Пројекат конкурентност и запошљавање.



Партнерске институције 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Републички секретаријат за јавне политике

Развојна агенција Србије

Привредна комора Србије и друга пословна удружења...



Планиране активности

Развој специфичних инструмената подршке за сваки изабрани 
сектор прерађивачке индустрије 

• Комбинација законодавних и административних мера и активности

• Нефинасијске подршке 

• Финансијске подршке

• Подршка развоју иновативности....

Креирање нове индустријске политике као кровног документа



Хвала

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

web: www.privreda.gov.rs


