На основу члана 41. став 10. 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.
уредба), Министарство привреде објављује
ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о
Предлогу стратегије државног власништва и управљања
привредним субјектима који су у власништву Републике Србије
за период од 2021. до 2027. године
Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео је
Закључак 05 број: 011-332/2021 од 15. јануара 2021. године, којим је одређено
спровођење јавне расправе о Предлогу стратегије државног власништва и управљања
привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до
2027. године (у даљем тексту: Предлог стратегије).
Јавна расправа о Предлогу стратегије одржана је у периоду од 16. јануара до 4.
фебруара 2021 године.
Програм јавне расправе о Предлогу стратегије, са прилозима утврђеним
Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства привреде
https://privreda.gov.rs/cat_propisi/strategije/ са позивом да се у оквиру јавне расправе
упознају са текстом Предлога стратегије и своје примедбе, предлоге и сугестије доставе
на e-mail адресу: javnaraspravasdv@privreda.gov.rs.
У току јавне расправе, примедбе, предлоге и сугестије су путем електронсе поште
доставили: TTI Group d.o.o. Београд, Удружењe предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Републике Србије,
Министарствo рударства и енергетике, Јанкo Перковић, Удружењe за усклађеност у
пословању и Центaр за високе економске студије.
Примедбе, предлози и сугестије су се углавном односилe на обухват стратегије,
побољшање ефикасности, транспарентности и професионализацију менаџмента јавних
односно државних предузећа.
Примедбе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, нису
разматране, с обзиром да су достављене по протеку рока.
Прихваћен је предлог Министарства рударства и енергетике, као и других
учесника, те је обухват Стратегије проширен и на привредне субјекте у којима Република
Србија има мањинско учешће.
У циљу побољшања садржине и структуре Предлога стратегије, прихваћени су
предлози и сугестије Републичког секретаријата за јавне политике и тима Конзорцијума
„Nestor Advisors, Ernst & Young д.о.о. Београд и БДК Адвокати“, који су изнети у
непосредној сарадњи.
Извршена је допуна уводног дела Предлога стратегије разлозима за
централизовани систем власништва, разрађен је део преглед и анализе стања, сједињена
садржина текста препорука и мера, а посебни циљеви, критеријуми, мере и рокови су
додатно прецизирани. Такође, текст Предлога стратегије је садржински обогаћен

прегледом стања, где су приказане табеле и графикони, а мере су допуњене примерима
добре међународне праксе. Имајући у виду обухват Предлога стратегије, термин
„државно предузеће“ је измењен у „привредни субјекти у власништву РС“ (ПСРС).
Коначним текстом Предлога стратегије, који ће бити упућен на мишљење
надлежним органима државне управе, прихваћене су оне примедбе и сугестије учесника
јавне расправе које су у складу са конепцијом Предлога стратегије, односно унапређењем
управљања државним предузећима у складу са најбољом међународном праксом у овој
области.
Општа је оцена да је јавна расправа успешно спроведена.
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