
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ЗА 

СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ 2022-2025 

 

 

04. фебруар 2022. године 

 

У поступку припреме Предлога програма за сузбијање сиве економије 2022-2025 (у 

даљем тексту: Предлог програма), којим се дефинишу мере и активности за даље 

унапређење капацитета за надзор и процесуирање пословања у сивој зони, унапређење 

стимулативности легалног пословања и јачање свести грађана о значају борбе против сиве 

економије, Министарствo финансија, спроводи јавну расправу о Предлогу програма, коју је 

Закључком 05 Број: 011-831/2022-1 од 02. фебруара 2022. године одредио Одбор за 

привреду и финансије Владе Републике Србије. 

 

Предлог програма припремљен је у сарадњи са представницима државних органа, 

и то: Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством за рад, борачка 

и социјална питања - Инспекторатом за рад, Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација - Тржишном инспекцијом, Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Ветеринарском инспекцијом, Министарством правде, Министарством 

унутрашњих послова, Народном банком Србије, Републичким секретаријатом за јавне 

политике, Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, 

Канцеларијом за јавне набавке, Фискалним саветом и  др. Осим тога, током консултативног 

процеса, одржани су састанци и са међународним институцијама, којима је представљен 

Предлог програма као и методологија процене обима сиве економије. Консултације су 

одржане са Светском банком, Међународним монетарним фондом (ММФ), Програмом 

организације Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобалном иницијативом Србија. 

Током израде програма, континуирано су одржаване и консултације са представницима 

привреде.  

 

Јавна расправа о Предлогу програма спроводи се у периоду 04. фебруара до 28. 

фебруара 2022. године. 

 

Текст Предлога програма биће постављен на интернет страници Министарства 

финансија www.mfin.gov.rs и на Порталу „еКонсултације“. 

 

Министарство финансија позива све заинтересоване учеснике да узму учешће у 

јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште 

на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs или путем Портала „еКонсултације“. 

 

Примедбе, предлози и сугестије се достављају на обрасцу који се може преузети уз 

текст Предлога програма, у садржају наведеном на обрасцу. 

 


