
 

V. Матрица економских политика и структурних реформи у периоду од 2015. до 2017. године 

КЉУЧНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ГЛАВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ 

ПРОЦЕНА 

ФИСКАЛНИХ 

ИМПЛИКАЦИЈА 

НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

ПЕРИОД 

ПРИПРЕМЕ 

ПЕРИОД 

ИМПЛЕМЕНТА

ЦИЈЕ 

ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ПЕРИОДУ ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ 

I. ОПШТИ ОКВИР И ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

Економска 

политика 

 Спровођење системских реформи 

доношењем неопходних системских 

закона и спровођењем усвојених закона. 

        

Убрзање процеса европских 

интеграција. 

Јачање административних капацитета и 

стабилност институција.  

Отпочињање 

преговора по 

поглављима 

ССП 

 

Влада Републике 

Србије, 

министарства у 

оквиру 

надлежности, НБС 

и друге надлежне 

институције 

2014 2015-2017 

 
Испуњавања критеријума из 

Копенхагена. 

    

  

 Координација фискалне и монетарне 

политике.   
  

  

Макроекономска стабилност. 

Смањење макроекономских неравнотежа 

- фискалног дефицита и дефицита 

текућег рачуна. 

Стабилизација јавног дуга.   

Стабилност 

јавних 

финансија, 

привредни раст, 

смањивање 

удела дефицита 

текућег рачуна и 

јавног дуга у 

БДП и јачање 

конкурентности 

  

Влада Републике 

Србије, 

министарства у 

оквиру 

надлежности и 

НБС 

2014 2015-2017 

 

Фискална консолидација, побољшање 

пословног амбијента и подстицање 

развоја, ефикасним коришћењем 

фондова ЕУ. 

  
      

Подстицање привредног раста 

заснованог на инвестицијама и 

извозу и раст запослености и 

животног стандарда. 

Подстицање делова привреде који 

доприносе расту БДП.   

Влада Репубике 

Србије,  

министарства у 

оквиру 

надлежности 

2014 2015-2017 

Повећање инвестиција у отварање нових 

радних места у приватном сектору. 

Смањивање удела државе у привреди. 

Унапређење правног оквира тржишта 

рада, отклањање препрека код 

запошљавања, смањивање трошкова 

радне снаге и повећање стопе 

запослености. 

  



2 

 

Монетарна 

политика 
Стабилност цена 

Коришћењем  референтне каматне стопе 

НБС која се примењује  главним 

операцијама на отвореном тржишту 

(тренутно у једнонедељним реверзним 

репо операцијама), као основног 

инструмента монетарне политике и 

применом других инструмената 

монетарне политике. 

  

НБС 

  

2015-2017 

III. ФИСКАЛНИ ОКВИР 

    

Мере на приходној страни 

Додатни приходи по основу примене  
Закона о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних 

средстава. Сузбијање сиве економије. 

Увођење накнаде за транспорт гаса. 

Смањење 

фискалног 

дефицита на 

3,8% БДП у 

2017. години и 

стабилизација 

јавног дуга на 

78,7% БДП у 

2017. години, 

применом мера 

фискалне 

консолидације.  

  

  

Влада Републике 

Србије и 

министарства у 

оквиру 

надлежности 

    

Фискална 

политика 

Фискална консолидација. 

Мере на расходној страни 
Смањење плата запослених у јавном 

сектору и пензија. Рационализација 

јавног сектора. Смањење субвенција. 

Уштеде на роби и услугама. Реформа 

јавних предузећа. Смањење транфера 

локалној самоуправи.  

  2014 2015-2017 

IV. СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ У ПЕРИОДУ ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ 

Реформа 

система 

издавања 

грађевинских 

дозвола 

Побољшање пословног 

амбијента 

Бржа и транспарентнија израда 

просторних и урбанистичких планова,  
увођење обједињене процедуре у 

поступак издавања грађевинских 

дозвола 

Лакше, брже и 

јефтиније 

добијање 

грађевинских 

дозвола на 

једном месту и  
другачије 

уређење 

простора. 

Усвојен је Закон 

о изменама 

Закона о 

планирању и 

изградњи. 

  

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

2014 2015-2017 
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Унапређење 

саобраћајне 

инфраструкт

уре 

Побољшање квалитета 

транспортне мреже 

Развијање логистичких центара 

регионалног и локалног карактера на 

мултимодалним Коридорима 10 и 7,  
измениће се Закон о железници и Закон 

о безбедности и интероперабилности 

железнице 

Интегрисање 

транспортне 

мреже 

Републике 

Србије у 

Трансевропску 

транспортну 

мрежу 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

2014 2015-2017 

Финансијска 

стабилност 

Стабилизација финансијског 

система 

Унапређење оквира за дефинисање 

системски битних банака и регулаторног 

оквира система осигурања депозита 

Решавање 

проблема 

ненаплативих 

кредита 

 

 

2014 2015-2017 

Структурне 

реформе које 

унапређују 

тржиште 

рада 

Повећање стопе запослености 

Унапређивање законодавног оквира 

политике запошљавања, боља 

реализација постојећих и увођење нових 

мера активне политике запошљавања, 

подстицање запошљавања у мање 

развијеним регионима уз развој 

регионалних и локалних политика 

запошљавања, подизање квалитета 

људског капитала, развој 

институционалних капацитета и 

редукција дуалности  на тржишту рада. 

Усвојен је Закон о изменама и допунама 

Закона о раду. 

Повећање 

флексибилности 

тржишта  рада, 

смањење 

дуалности на 

тржишту рада и 

повећање 

запослености 

  

Министартсво за 

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

и oстaлa 

министaрствa у 

склaду сa 

свojим 

нaдлeжнoстимa 

2014 2015-2017 

Реформа 

система 

социјалне 

заштите 

Боље циљање корисника права 

из области социјалне заштите и 

ефикаснија прерасподела 

материјалних давања  

Планиране активности подразумевају 

смањење административних баријера за 

остваривање права, као и смањење 

злоупотреба у поступцима остваривања 

истих 

Побољшање 

доступности, 

обима и 

квалитета услуга 

социјалне 

заштите 

 

Министартсво за 

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

2014 2015-2017 

Реформа 

јавне  управе 

Стварање рационалне, 

одговорне јавне управе, 

професионално оспособљене и 

ефикасне у обављању јавних 

послова. 

Усвојена стратегија реформе јавне 

управе, и усвајање акционог плана 2015-

2017. 

Унапређени 

организациони 

облици, њихови 

међусобни 

односи, 

оптимизован 

број 

организација и 

запослених у 

јавној управи и 

успостављање 

усклађеног 

јавно-

службеничког 

система 

заснованог на 

заслугама.  

 

Министарство 

државне управе и 

локалне 

самоуправе 

2014 2015-2017 
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Повећање правне 

сигурности и 

унапређење 

пословног 

окружења и 

квалитета 

пружања јавних 

услуга 

Реформа 

пензијског 

система 

Обезбеђење дугорочне 

одрживости пензијског система 

Усвојене измене Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању (повећање 

старосне границе за пензионисање жена, 

повећање минималне старосне границе, 

увођење актуарских пенала за 

превремено пензионисање, пооштравање 

критеријума за доделу бенефицираног 

радног стажа). 

Повећање 

ефективне 

старосне 

границе, 

унапређење 

односа броја 

осигураника и 

броја корисника 

пензија и 

смањење расхода 

за пензије 

 

Министарство за  

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања  

2014 2015-2017 

Реформа 

предузећа у 

реструктурира

њу 

Стварање здраве привреде на 

здравим системским темељима 

која генерише пораст 

запошљавања који води 

реалном расту зарада и 

животног стандарда. 

Усвојен Закон о приватизацији у 2014. 

години. 

Поуздано 

финансијско 

извештавање 

  

Министарство 

привреде 

   

Од августа 2014. године кренуло се са 

прикупљањем писама о 

заинтересованости за предузећа из 

портфолија Агенције за приватизацију за 

која ће се пронаћи модалитети решења у 

наредном периоду. 

 
2014 2015 

  

Реформа 

јавних 

предузећа  

  

Успостављање ефикасног 

сектора јавних предузећа. 

Израда аналитичких прегледа 

финансијског стања, имовине и обавеза 

предузећа. 

  

Повећање 

ефикасности 

привреде, бољи 

квалитет јавних 

услуга, већа 

финансијска 

дисциплина и 

смањење 

корупције. 

  

  

Министарство 

привреде 

 

2014 

 

2015 

Током 2015. године, у сарадњи са 

међународним финансијским 

институцијама, спровешће се 

реструктурирање великих државних 

предузећа, и то посебно: ЈП 

„Електропривреда Србије”, „Железнице 

Србије” а.д, ЈП „Србијагас” и ЈП 

„Путеви Србије”. 

  

              

Реформа 

стечајног 

поступка 

 
Усвојен Закон о изменама и допунама 

закона о стечају 

  
Министарство 

привреде 
2014 2014 
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Успостављање централног регистра 

запослених у јавном сектору је у 

завршној фази 

          

Реформа 

управљања 

јавним 

финансијама 

Подизање ефикасности 

државне управе и јавних 

служби и остваривање 

значајних буџетских уштеда. 

Реформа политике зарада и других 

примања у јавном сектору кроз увођење 

јединствених платних разреда, 

коефицијената и начина напредовања и 

награђивања запослених. 

Унапређење 

система 

контроле броја 

запослених и 

масе плата у 

јавном сектору. 

  Министарство 

финансија,  

Министарство 

државне управе и 

локалне 

самоуправе 

2014 2015 

    Отпочет процес програмског 

буџетирања.У наредном периоду 

интензивираће се послови на даљем 

унапређењу буџетског процеса 

          

              


