
 
 На основу члана 46. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, 
анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената 
јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19) и члана  41. Пословника 
Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), Министарство привреде 

објављује 

 

ИЗВЕШТАЈ 
о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије индустријске политике 

Републике Србије од 2021. до 2030. године 
 
 

 Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео 
је Закључак 05 број: 030-12205/2019-1 од 12. децембра 2019. године, којим је 

одобрено спровођење јавне расправе о Предлогу стратегије индустријске 
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и утврђен Програм јавне 
расправе. 

         Јавна расправа о Предлогу стратегије индустријске политике Републике 
Србије од 2021. до 2030. године, спроведена је у периоду од 13. децембра 2019. 
године до 3. јануара 2020. године.  
         Програм јавне расправе о Предлогу стратегије индустријске политике 
Републике Србије од 2021. до 2030. године, са прилозима утврђеним 
Пословником Владе, објављен је на интернет страници Министарства привреде 

https://privreda.gov.rs/cat_propisi/strategije/, као и портала е-управе 

http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/226 са позивом свим 
заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје 
предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на Предлог стратегије индустријске 
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, на e-mail адресу: 
industrija@privreda.gov.rs.  

Активно учешће у јавној расправи узели су представници Сектора за развој малих 
и средњих предузећа и предузетништво Министарства привреде, као и 
представници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништво 
Министарства привреде предложио је измене које се односе на структуру 
документа, које су прихваћене, и политика је коригована у складу са 
предложеним. Уједно, Сектор је проследио и ажурне податке за један сегмент 
анализе у оквиру дела индустријске политике који се односи на мала и средња 
предузећа и предузетнике, којима је политика допуњена. У складу са коментаром 
Сектора, измењена је и једна активност у оквиру мере 3.2., пратећи сугестију да се 
активност „повећање средстава и унапређење програма за подршку инвестицијама 
МСПП и за развој кластера“ измени на следећи начин: „повећање средстава и 
унапређење програма за подршку инвестицијама МСПП и повезивању са 
националним, регионалним и међународним тржиштима“. На тај начин се 

активност додатно доводи у везу са претходно набројаним проблемима са којима 
се суочавају мала и средња предузећа у Србији. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

предложило је да се мера 1.7. у оквиру документа ревидира, те је у складу са 
коментарима преформулисана и сада гласи – „Становништво радног узраста се 
смањује сваке године и неопходно је редизајнирање регулаторног оквира 
тржишта рада (опорезивање рада, радно законодавство) и укључивање пасивног 
радног потенцијала (активне и пасивне мере на тржишту рада). Значајним 
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повећањем износа средстава за мере активне политике запошљавања омогућити 
програме додатног образовања и обуке рањивим категоријама незапослених, 
посебно незапосленим лицима без квалификација и нискоквалификованим (1/3 на 
евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање) и дугорочно 
незапосленим (2/3 на евиденцији незапослених Националне службе за 
запошљавање) ради стицања знања и вештина потребних на тржишту рада и 
превентирања ризика од застаревања знања. По узору на ЕУ програм „Гаранција 
за младеˮ потребно је развијати овај концепт и у РС са циљем  значајног 
укључивања младих у мере активне политике запошљавања укључујући програме 
обука и програме приправника ради брже транзиције из света образовања у свет 
рада, а стимулисањем предузетничких иницијатива младих и имплементацијом 
програма женског и социјалног предузетништва остварити укључивање 
неактивног радног потенцијала, односно повећати број радно активних. 
Паралелно јачати капацитете институција тржишта рада ради унапређења услуга 
каријерног вођења и саветовања и посредовања у запошљавању.“ 

Такође је усвојен и коментар Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања који се односи на Национални акциони план запошљавања, где 
је у складу са коментаром као носилац документа наведена Влада Републике 
Србије, а не Национална служба за запошљавање како је претходно било 
наведено. Коментар који захтева проверу информације: „Послови са пуним 
радним временом порасли су за 2,8% (до нивоа од 2.153.300 лица), док су се 
послови са непуним радним временом смањили за 8,5% (на ниво од 319.000 
лица).“ је размотрен и закључак је да је реч о тачној информацији. 


