Прелиминарна листа структурних реформи за ЕРП 2020-2022, са приказом препорука ЕКОФИН, Оценом
Европске комисије за ЕРП и Извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије
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Стратегија развоја енергетике Републике
Србије до 2025. са пројекцијама до 2030.

ОЦЕНА ЕК 2019 – Један од три главна структурна изазова Србије су
искоришћавање потенцијала за уштеду енергије и потпуно отварање
енергетског тржишта

ОБЛАСТ: РЕФОРМА ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ И ТРАНСПОРТА
1.

Развој енергетског тржишта
уз изградњу енергетске
инфраструктуре

Хармонизација техничких правила и кодекса који се односе
на рад електроенергетске и гасне мреже и изградња
недостајућих интерконектора, како би се постигла
поузданост и олакшала трговина енергетским производима
на националном и прекограничном тржишту (обухвата и
Изградњу магистралног гасовода Ниш-Димитровград и
система за пренос електричне енергије Трансбалкански
коридор).

Програм остваривања Стратегије развоја
енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године
за период од 2017. до 2023. године
Берлински процес (Connectivity agenda)
Закон о енергетици
Закон о утврђивању јавног интереса и
посебних поступака експропријације и
прибављања документације ради
реализације изградње система за пренос
електричне енергије 400 кV напонског
нивоа „Трансбалкански коридор“

2.

Унапређење услова за
повећање енергетске
ефикасности кроз
хармонизацију
законодавног оквира и
успостављање одрживог
начина финансирања
пројеката енергетске
ефикасности

1

Хармонизација прописа са регулативом ЕУ у области ЕЕ
кроз спровођење система енергетског менаџмента и
успостављање одрживог начина финансирања пројеката
енергетске ефикасности.

Програм остваривања Стратегије развоја
енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године
за период од 2017. до 2023. године

ЕКОФИН 2019 П5 - Постепено усклађивати тарифе електричне
енергије како би одражавале стварне трошкове, укључујући трошкове
неопходног одржавање и инвестиције за унапређење енергетске
мреже и испуњавање еколошких стандарда и климатских циљева.
ЕКОФИН 2019 П5 - Финализирати раздвајање енергетских предузећа
у државном власништву: у потпуности спровести дуго одлагано
раздвајање Србијагаса и ЕМС-а. и довршити функционално
раздвајање ЕПС-а.
ЕКОФИН 2019 П5 - Омогућити трећој страни приступ гасној
инфраструктури.
ПР 2019. стр. 78. – Да потпуно раздвоји и сертификује „Србијагас“ и
„Југоросгаз“ и развије конкурентност на тржишту гаса, као и да
испуни услове које је Секретаријат Енергетске заједнице поставио у
погледу изузећа „Гастранса“, а нарочито да спроведе мере које
повећавају ликвидност на тржишту гаса и обезбеђују приступ треће
стране деловима новог капацитета. у потпуности спроведе реформске
мере повезивања на које се обавезала у оквиру Агенде повезивања.

ЕКОФИН 2018 П4 – Потребно је повећати инвестиције у енергетску
ефикасност
ПР 2019 стр 79. – Да ојача капацитете људских ресурса и подастакне
инвестирање у енергетску
ефикасност, између осталог кроз
успостављање одрживог система финансирања, и да иницира
реформе за увођење цена електричне енергије које јасно одражавају
трошкове, у потпуности узимајући у обзир инвестиционе потребе,
обавезе у погледу климатских промена и импликације социјалне
сигурности, као и реформу регулације цена електричне енергије.

ЕКОФИН – Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања за Западни Балкан и Турску (П1 – препорука 1) из 2018. и 2019. године
ОЦЕНА ЕК – Програм економских реформи Србије - Процена Комисије
ПР –Извештај о Србији за 2018. годину (Serbia 2018 Report) и Република Србија Извештај за 2019. годину
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ПР 2018. стр. 74. - Да ојача капацитете људских ресурса и промовише
улагања у енергетску ефикасност и обновљиву енергију и иницира
реформе за увођење цене електричне енергије која јасно одражава
трошкове, у потпуности узимајући у обзир инвестиционе потребе
европских интеграција и импликације социјалне сигурности

3.

4.

Унапређење капацитета и
квалитета друмског
саобраћаја кроз реформу
путног сектора у погледу
формирања уговорног
односа између РС и
управљача државних путева
и даљу примену новог
начина уговарања
одржавања на основу
учинка

Трансформација управљача државних путева у савремену и
модерну компанију за путеве, са јасно утврђеним циљевима
и задацима, са континуираним финансирањем и ефикасним
управљањем, у коме су јасно дефинисани власништво и
одговорности. Преласком на нов начин одржавања мреже
државних путева према учинку, доводи се до ефикаснијег и
ефективнијег пословања, мерљивости резултата и
квалитета, одговорности за непоштовање уговора, смањења
трошкова, а све у складу са прописима ЕУ, европским
стандардима и праксом.

План развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2015.
до 2020.

Реформа железнице /
унапређење безбедности у
железничком саобраћају и
регулаторног оквира

Унапређење
регулаторног
оквира
кроз
измену
Методологије за обрачун цене приступа железничкој
инфраструктури и усаглашавање закона из области
железнице са IV пакетом железничких ЕУ прописа. Поред
обнове, реконструкције и мореднизације железничких
пруга, предвиђена је и модернизација путно-пружних
прелаза.

Закон о железници

Берлински процес (Connectivity agenda)

ПР 2019. стр. 77. - да побољша безбедност саобраћаја на путевима
предузимањем мера за смањење смртних исхода и озбиљних повреда.
Да спроведе мере реформи повезивања, а нарочито да оствари
напредак у области интелигентних транспортних система (да
дефинише стратешки оквир, усвоји законодавство и побољша
капацитете за спровођење и извршавање); побољша одржавање путне
и железничке инфраструктуре у складу са реалистичним плановима и
њиховим финансијским аспектима; и олакша процедуре на
граничним прелазима за железнички и друмски саобраћај.
ПР 2018. стр. 72. – Да побољша безбедност саобраћаја на путевима
предузимањем мера за смањење смртних случајева и постигне
напредак по питању интелигентних транспортних системима
(дефинише стратешки оквир, усвоји законодавство и побољша
капацитете за спровођење и примену). Да испуњава услове из прве
прелазне фазе у оквиру Споразума о успостављању заједничког
европског ваздухопловног подручја (ECAA).

Закон о безбедности у железничком
саобраћају
Закон о интероперабилности
железничког система
Национални програм јавне железничке
инфраструктуре за период 2017-2021.
године

ОЦЕНА ЕК 2018 - Планови Србије да и даље сматра реформе
железничког сектора приоритетним су адекватни, за то је издвојено
довољно ресурса и све је у складу с циљем прогресивне интеграције
на европском тржишту железничког саобраћаја.
ПР 2019. стр 77. - Да се фокусира на спровођење реформе железнице,
укључујући отварање тржишта, изјаву о мрежи, управљање
инфраструктуром и праћење тржишта, као и да ојача капацитете
регулаторног тела за железнице.
ПР 2018. стр. 72. – Да настави да се фокусира на спровођење реформе
железнице, укључујући отварање тржишта, изјаве о мрежи,
управљање инфраструктуром и праћење тржишта.

ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА, ИНДУСТРИЈА И УСЛУГЕ
5.

Унапређење
конкурентности
пољопривреде кроз развој
руралне
инфраструктуре,
уређење
земљишта
и
уређење
тржишта
и

Унапређење руралне инфраструктуре у виду изградње:
локалних путева; електро мреже; водовода; као и улагања у
постројења за очување животне средине, треба да
допринесе већем степену развијености руралних подручја и
повећању броја производних и прерадних капацитета.
Спровођење процеса комасације довешће до стварања
предуслова за развој пољопривреде и осавремењавања

Стратегија пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије за период
2014-2024. године („Службени гласник
РС“, бр. 85/14)
Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

ОЦЕНА ЕК 2018 - тржиште некретнина за пољопривредно земљиште
ометено је лошом регистрацијом катастра/имовине, применом закона
о реституцији, као и дуготрајним поступцима за решавање предмета
у судовима. Оваквим изазовима би се у будућности могла бавити
реформа ПЕР-а о побољшању геопросторног сектора.

РБ

Назив структурне
реформе
квалитета пољопривредних
производа

6.

Подизање конкурентности
индустрије кроз нови
стратешки оквир
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пољопривредне
производње.
Уређењем
тржишта
пољопривредних производа у складу са ЕУ прописима на
јединствен начин регулисаће се тржишта по секторима са
акцентом на увођење стандарда у производњи и формирање
произвођачких организација. Развој и унапређење система
заштите ознака географског порекла зa пoљoприврeднe и
прeхрaмбeнe прoизвoдe, у складу са европским системом,
допринеће повећању пољопривредно – прехрамбених
производа са додатом вредношћу.

Закон о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08
- др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 –
др. закон)

ПР 2019. стр. 74. – Да спроводи мере поверене у оквиру ИПАРД II
програма и затражи поверавање задатака у вези са извршењем буџета
за друге мере у оквиру програма.

Стварање фокусиране и боље координисане политике
индустријског развоја на основу јавно-приватног дијалога и
унапређење ефикасности инструмената
за
њену
имплементацију, у координацији са Стратегијом паметне
специјализације.
Стратегија
индустријског
развоја
Републике Србије 2021-2030. године се базира на
смерницама Комуникације Европске комисије из септембра
2017. године и заснива се на сету хоризонталних мера у
четири области: оснаживање људских капацитета,
дигитализација и иновације, инвестиције и међународна
димензија и циркуларна економија.

Реформа се базира на креирању потпуно
нове политике што значи да не постоји
референтни документ ЈП

ОЦЕНА ЕК 2019 – Спровођење стратегије зависи од буџета који ће
се определити

ПР 2019. стр. 74. – Да настави са спровођењем акционог плана за
усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде и
руралног развоја.

ЕКОФИН 2019 П4 - Користити резултате спроведених активности
паметне специјализације како би се финализирала нова индустријска
стратегија. Обезбедити да се предузећа и сви социјални партнери
правовремено консултују о свим нацртима нових закона који се
односе на њихово пословање.
ОЦЕНА ЕК 2018 - Планови за повећање конкурентности
прерађивачке индустрије сачињени су од административних корака
за припрему нове индустријске стратегије. Потребно је паралелно
увести нове инструменте индустријске подршке у корист мањих и
домаћих инвеститора. Тренутни ПЕР изоставља развој нових
инструмената и бави се само процесом нове стратегије, што указује
на ниске амбиције политике у овој области.
ПР 2019. стр. 88. – Да развија свеобухватну индустријску политику
засновану на начелима ЕУ, а коришћењем закључака из спровођења
паметне специјализације (препрука и из ПР 2018.). Да уложи напоре
за повећање предвидљивости пословног окружења, са нагласком на
директнијем укључивању пословног сектора у процес регулације.
ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости
пословног окружења, са нагласком на решавању питања
непредвидљивих парафискалних намета.

ОБЛАСТ: ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ И БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
7.

Поједностављење и
гиљотина поступака за
пословање привредних
субјеката – еПАПИР

Успостављање
јединственог
јавног
регистра
административних поступака, поједностављење и укидање
сувишних поступака (гиљотина прописа) и дигитализација
најфреквентнијих административних поступака.

Стратегија регулаторне реформе и
унапређења система управљања јавним
политикама од 2016-2020.
Стратегија за подршку развоју малих и
средњих предузећа, предузетништва и
конкурентности за период 2015-2020.
Национални програм за сузбијање сиве
економије
Програм за поједностављење
административних поступака и

ОЦЕНА ЕК 2019 – Један од три главна структурна изазова Србије су
побољшање транспарентности и предвидивости регулаторног
окружења и олакашавање конкуренције
ЕКОФИН 2018 П5 – спроводити Закон о накнадама тако да
парафискални намети буду предвидиви и засновани на принципу
„накнада за услугу“.
ПР 2018. стр. 47. – Пословно окружење је донекле унапређено, али је
још увек потребно отклонити значајне слабости.

РБ

8.

Назив структурне
реформе

Успостављање одрживог
система финансирања
заштите животне средине
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Успостављање одрживог финансијског, правног и
институционалног
оквира
који
ће
обезбедити
предвидивост, стабилност и континуитет у инвестирању у
заштиту животне средине.
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регулативе „е-Папир” за период 20192021.
Акциони план за спровођење Програма
Владе
Акциони план за спровођење
иницијативе Партнертво за отворену
управу у Републици Србији од 20182020.

ПР 2018. стр. 51. – бољем регулисању и смањењу парафискалних
намета.

Национални програм заштите животне
средине

ЕКОФИН 2019 П5 - Постепено усклађивати тарифе електричне
енергије како би одражавале стварне трошкове, укључујући трошкове
неопходног одржавање и инвестиције за унапређење енергетске
мреже и испуњавање еколошких стандарда и климатских циљева.

ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости
пословног окружења, са нагласком на решавању питања
непредвидљивих парафискалних намета.

ПР 2019. стр. 94 – Да повећа административне и финансијске
капацитете централних и локалних органа јавне управе,
операционализацијом Зеленог фонда и адекватним обезбеђивањем
одговарајућих средстава за њега, као и даљим побољшањем
међуинституционалне координације. Да интензивира рад на
спровођењу и извршавању, као што је затварање дивљих депонија,
инвестиције у смањење количине, разврставање и рециклажу отпада,
побољшање мониторинга квалитета ваздуха, побољшање управљања
речним сливовима и припрема за мрежу Натура 2000. Да се спроведе
Париски климатски споразум, између осталог усвајањем
свеобухватне стратегије за климатске промене и закона о климатским
променама, који би били усклађени са оквиром ЕУ за климатску и
енергетску политику до 2030. године и добро интегрисани у све
релевантне секторе, као и израдом Националног енергетског и
климатског плана, у складу са обавезама које има као чланица
Енергетске заједнице.
ПР 2018. стр.87. – Да повећа административне и финансијске
капацитете јачањем Агенције за заштиту животне средине,
операционализацијом Зеленог фонда и обезбеђивањем
одговарајућих средстава за њега, као и даљим побољшањем
међуинституционалне координације, нарочито међу институцијама
на централном и локалном нивоу.
9.

Увођење концепта
циркуларне економије кроз
дефинисање стратешког
оквира

За потпуну имплементацију принципа циркуларне
економије неопходно је да се у јавне политике, стратешка
документа, програме са акционим плановима и
законодавство из различитих области уведе концепт
циркуларне економије као алата за остваривање одрживог
развоја, у складу са Агендом 2030 Уједињених нација. За
прелазак са линеарне на циркуларну економију важно је
учешће државне управе, пословне заједнице, академског и
цивилног сектора, становништва због чега је потребно

Национални програм заштите животне
средине
Добровољни извештај Републике Србије
за реализацију циљева Агенде 2030 УН
за одрживи рaзвој
Споразум о стабилизацији и
придруживању
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Опис структурне реформе
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Стратегија мера и активности за
повећање квалитета услуга у области
геопросторних података и упис права на
непокретностима у званичној државној
евиденцији
–
реформски
пут
Републичког геодетског завода до 2020.
године

ОЦЕНА ЕК 2019 – Процес је с правом идентивикована као главни
потенцијални изазов и требао би допринети систему опорезивања
некретнина и повећати приходе од пореза на имовину на локалу.
Потребно је веће укључивање министарства и правосуђа у процес,
који је за сада искључиво одговорност Геодетског завода.

израдити документ јавне политике за ову област, што ће
бити активност предложене мере.

10.

Унапређење геопросторног
сектора креирањем
стратешке дигиталне
платформе као подршка
инвестиционом одлучивању

Креирањем стратешке дигиталне платформе геосектора
омогућава се доступност комбинованих сетова података
путем веб сервиса, њихова ефикасна, брза и квалитетна
размена, што грађанима и привредним субјектима
омогућава лакшу идентификацију и комфоран приступ
жељеним
подацима,
пресудним
за
квалитетно
инвестиционо одлучивање.
Aжурирање адресног регистра, развој регулаторног и
стратешког оквира НИГП-а и унапређење Националнe
геопросторне платформе, као и усклађивање и
комбиновање података за развој прототипа система масовне
процене.

11.

Трансформација Пореске
управе

Трансформација Пореске управе у наредној фази
подразумева
анализу правног оквира и отклањање
ограничења како би се омогућио делотворан рад Пореске
управе у складу са најбољим светским праксама, као и
стварање
техничких предуслова за даљу фазу
консолидације пословне мреже и модернизацију пословних
процеса Пореске управе. То подразумева модернизацију
информационог система и реинжењеринг пословних
процеса.

ОЦЕНА ЕК 2018 - Ова мера би требало да буде надограђена у
комплетан, дигитализован и ажуриран катастар за целу земљу. Да би
се то десило, министарства и правосуђе морају бити укључени у меру,
која је у овом моменту искључиво одговорност Геодетског завода.
ОЦЕНА ЕК 2018 - Тржиште некретнина за пољопривредно земљиште
ометено је лошом регистрацијом катастра/имовине, применом закона
о реституцији, као и дуготрајним поступцима за решавање предмета
у судовима. Оваквим изазовима би се у будућности могла бавити
реформа ПЕР-а о побољшању геопросторног сектора.

Програм трансформације Пореске управе
2015-2020.
Акциони план Програма трансформације
Пореске управе 2018-2023.

ПР 2019. стр. 82. – Да убрза спровођења програма реформе Пореске
управе ради даљег поједностављења активности Пореске управе,
обезбеди довољно људских и технолошких ресурса у ту сврху,
побољша наплату пореза и бори се против неформалне економије.

Ревидирани Програм реформе
управљања јавним финансијама 20162020 за период од јула 2019. до децембра
2020. године.

ПР 2018. стр. 76. – Да убрза спровођења програма реформе пореске
управе ради даљег поједностављења пореских поступака,
поједностављење активности Пореске управе и обезбеђивање
довољно људских и технолошких ресурса како би се побољшала
наплата пореза и борба против неформалне економије.

Стратегија развоја електронских
комуникација у Републици Србији од
2010. до 2020. године

ПР 2019. стр. 72. - Хармонизује свој законодавни оквир у области
електронских комуникација са регулаторним оквиром ЕУ из 2009.
године. Предузме мере да би обезбедила спровођење мера за заштиту
конкуренције и олакшала приступ оператера телекомуникационој
инфраструктури (каналима, антенама, оптичкој инфраструктури и
инфраструктури за фиксну телефонију). (препорука се налази и у ПР
2018. стр. 68.)

ОБЛАСТ: ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА
12.

Повећање доступности
електронске управе
грађанима и привреди кроз
унапређење корисничких
сервиса

Дигитална трансформација јавног сектора, кроз јачање
инфраструктуре, као основе за примену ИКТ и електронске
управе у поступку пружања услуга привреди, грађанима и
јавном сектору:
- успостављање Државног центра за управљање и чување
података у Крагујевцу,

Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији до 2020.
године

- унапређење функционалности еПлаћања+ на Порталу
еУправа за наплату свих такси, односно накнада,

Стратегија развоја мрежа нове
генерације до 2023. године

- Централни информациони систем у области
угоститељства и туризма (ЦИС), односно ажурна база
података о свим туристима и угоститељским објектима.

Нацрт Програма развоја електронске
управе за период од 2019. до 2022.

РБ

Назив структурне
реформе

Опис структурне реформе
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године и његов АП – документ је у
завршној фази израде
13.

Подршка одрживом
финансирању
научноистраживачке
делатности

Реформа система организације и финансирања науке кроз
нови модел финансирања научноистраживачке делатности
који подразумева институционално и конкурентнопројектно финансирање, у циљу унапређења везе између
истраживања, технолошког развоја и привреде.

Стратегија научног и технолошког
развоја Републике Србије за период од
2016. до 2020. године - истраживања за
иновације

ЕКОФИН 2019 П4 - Користити резултате спроведених активности
паметне специјализације како би се финализирала нова индустријска
стратегија.
ЕКОФИН 2018 П5 – Користити налазе вежбе паметне
специјализације како би се финализовала нова индустријска
стратегија и обезбедило да су сви инструменти подршке компанијама
у складу са правилима о државној помоћи.
ОЦЕНА ЕК 2018 - Мера подршке иновацијама и технолошком
развоју подразумева и подршку приватним компанијама кроз Фонд за
иновације и представља пример циљане и добро имплементиране
активности подршке за МСП.
ПР 2019. стр. 92. - Повећа национално финансирање истраживања.
Подстиче интензивнију сарадњу између индустрије и академских
кругова, у складу са националном стратегијом истраживања.
(препорука се налази и у ПР 2018. стр. 85.)

14.

15.

Подршка иновативним start
up компанијама и
дигиталној трансформацији
привредних друштава

Унапређење сервиса
електронске управе и
образовања кроз развој
националне информационокомуникационе
инфраструктуре

Надоградња
постојећег
система
подршке
кроз
успостављање новог инструмента акцелератора кроз Фонд
за иновациону делатност и унапређење квалитета услуга
инкубатора. Успостављање програма подршке МСП за
спровођење дигиталне трансформације у класичним
секторима привреде уз подршку ПКС и мреже дигиталних
консултаната.

Стратегија научног и технолошког
развоја Републике Србије за период од
2016. до 2020. године - истраживања за
иновације

Реформа се заснива на унапређењу регулативе, изградњи
широкопојасних мрежа, као и на изградњи комуникационе
инфраструктуре у образовању како би се обезбедили
савремени сервиси електронске управе и образовања свим
корисницима.

Стратегија развоја електронских
комуникација у Републици Србији од
2010. до 2020. године

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

Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији до 2020.
године
Стратегија развоја мрежа нове
генерације до 2023. године

ЕКОФИН 2019 П4 - Усвојити посебне законе о алтернативним
инвестиционим фондовима (investment vehicles)
ОЦЕНА ЕК 2018 - Мере за побољшање приступа финансијама за
МСП, требало би да се фокусира на увођење нових финансијских
инструмената: смањење трошкова и обезбеђење средстава за
иновативне, младе компаније које имају потенцијала за раст,
повећање инвестирања у областима као што су финансирање
иновација, финансирање инфраструктуре и пројеката заштите
животне средине.
ОЦЕНА ЕК 2018 - Мера не описује специфичне услуге које ће јавне
институције пружити на унапређеној мрежи. ЕРП-ом се не
предвиђају правила везана за е-владу и е-услуге преко Интернета, и
то још увек остаје у фази развоја. Сектору су потребне инвестиције,
али слаба регулатива тржишта отежава експанзију, док су још увек
присутне и неке протекционистичке мере.
ПР 2019. стр. 72. - Хармонизује свој законодавни оквир у области
електронских комуникација са регулаторним оквиром ЕУ из 2009.
године. (препорука се налази и у ПР 2018. стр. 68.)
ПР 2019. стр. 72. - Предузме мере да би обезбедила спровођење мера
за заштиту конкуренције и олакшала приступ оператера
телекомуникационој инфраструктури (каналима, антенама, оптичкој
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Опис структурне реформе
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инфраструктури и инфраструктури за
(препорука се налази и у ПР 2018. стр. 68.)

фиксну

телефонију).

ОБЛАСТ: ТРГОВИНСКЕ РЕФОРМЕ
16.

Унапређење услова и
уклањање препрека
трговини

Наставак процеса приступања СТО, имплементација
Вишегодишњег акционог плана за стварање регионалне
економске области (МАП РЕА), спровођење активности на
имплементацији обавеза из ЦЕФТА Додатног протокола 5,
усвајању ЦЕФТА Додатног протокола 6 и отварању
преговора о ЦЕФТА Додатном протоколу 7, као и
активности Националног координационог тела за
олакшавање трговине (НКТОТ), на изради и реализацији
Акционог плана за 2020-2021 годину у циљу
идентификовања и уклањања препрека трговини.

Закон о потврђивању Додатног
Протокола 5 уз Споразум о измени и
приступању Споразуму о слободној
трговини у Централној Европи (ЦЕФТА
2006)
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог
комитета између држава ЕФТА и
Републике Србије број 2/2018 о измени
Анекса IV Споразума о слободној
трговини између држава ЕФТА и
Републике Србије о олакшавању
трговине

ПР 2019. стр. 101. – Заврши приступање Светској трговинској
организацији (СТО) доношењем Закона о изменама и допунама
Закона о генетички модификованим организмима и да доврши
преостале билатералне преговоре о приступу тржишту. Ојача
административни капацитет Министарства трговине, туризма и
телекомуникација за трговину са ЕУ и приступање споразуму
ЦЕФТА и приступање СТО. Спроведе мере у оквиру вишегодишњег
акционог плана за развој Регионалног економског простора, нарочито
да спроведе Протокол 5 о олакшавању трговине уз споразум ЦЕФТА,
усвоји и спроведе Протокол 6 о трговини услугама уз споразум
ЦЕФТА, који још увек није усвојен, и обезбеди брзо доношење
Протокола 7 о решавању спорова уз споразум ЦЕФТА.

Одлука Владе Републике Србије о
оснивању Националног координационог
тела за олакшавање трговине
17.

„Производ инфо“ –
Успостављање јединственог
дигиталног сервиса у вези
са техничким прописима

Успостављање јединственог дигиталног сервиса кроз
умрежавање и унапређење база података свих институција
инфраструктуре квалитета и министарстава надлежних за
доношење техничких прописа у вези са: техничким
захтевима за све групе индустријских производа и мерила,
стандардима, активностима оцењивања усаглашености,
акредитације и активностима у области метрологије, како
би подаци били обједињени на једном месту, тачни, ажурни
и доступни заинтересованим странама (привредни субјекти,
инспекцијски и др. органи, институти...).

Стратегија унапређења инфраструктуре
квалитета у Републици Србији за период
2015-2020. године

ПР 2019. стр.60. – У делу нехармонизоване области, као хоризонтална
мера, препорука је да се успоставе детаљне процедуре за
функционисање Контактне тачке за производе (Product Contact Point
– PCP).

Стратегијa развоја образовања у Србији
до 2020. године

ЕКОФИН 2018 П6 – Укључити активно све релевантне актере у
процес ширења дуалног образовања у земљи.

Закон о дуалном образовању

ОЦЕНА ЕК 2018 – У погледу НОК ништа није урађено у претходне 3
године (преписују се исте активности у гантограму)

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАЊЕ И ВЕШТИНЕ
18.

Квалификације
оријентисане према
потребама тржишта рада

Реформа средњег стручног образовања имплементацијом
дуалног образовања, увођење индустрије 4.0 у систем
дуалног образовања, имплеменетација дуалног модела
студија у високом образовању, даљи развој националног
оквира квалификација, као и оснивање регионалних
тренинг центара обезбедиће ефикаснији одговор система
образовања на потребе привреде и тржишта рада,
технолошке иновације и потребе за савременим
компетенцијама.

Закон о дуалном моделу студија у
високом образовању
Закон о националном оквиру
квалификација Републике Србије
Закон о образовању одраслих

ПР 2019. стр. 93. - Повећа учешће деце у предшколском васпитању и
образовању, нарочито деце из угрожених средина. (препорука се
налази и у ПР 2018. стр. 85.). Повеже НОК са европским оквиром
квалификација и учини да институционална структура буде потпуно
функционална. Искористи могућности које нуди програм Еразмус+
јер сада има статус програмске земље.
ПР 2018. стр. 86. – Да студијски програми у високом образовању
више одговарају захтевима тржишта рада.

РБ
19.

Назив структурне
реформе

Опис структурне реформе

Референтни документи

Дигитализација система
образовања и увођење
Јединственог
информационог система
образовања

Увођење
Јединственог
информационог
система
образовања, као информатичка основа за модернизацију
управљања и доношења одлука, ће допринети
осавремењавању и дигитализацији система образовања и
васпитања и рационализацију финансирања.

Стратегијa развоја образовања у Србији
до 2020. године

Препоруке1

Закон о основама система образовања и
васитања
Правилник о Јединственом
информационом систему просвете
Правилник о Јединственом образовном
броју

ОБЛАСТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ И ТРЖИШТЕ РАДА
20.

Унапређење националне
политике запошљавања у
складу са добром праксом и
стандардима ЕУ

Припрема новог шестогодишњег стратешког оквира
политике запошљавања (период 2021-2026. година), као и
трогодишњег
националниог
акциониог
плана
запошљавања, који су усклађени са принципима и
инструментима ЕУ и осликавају кохерентност јавних
политика од значаја и утицаја на област политике
запошљавања.

Национална стратегија запошљавања за
период 2011-2020. године

ЕКОФИН 2019 П6 – Значајно повећати финансирање и пружање
активних мера на тржишту рада прилагођених потребама
незапослених, посебно жена и младих, укључујући и оне који су
висококвалификовани.
ЕКОФИН 2019 П6 – Усвојити мере за подстицање формализације
рада у непољопривредним секторима.
ЕКОФИН 2018 П6 – Значајно повећати укљученост незапослених
лица у активне мере тржишта рада, нарочито жена и Рома. Потребно
је посветити још пажње смањењу рада на црно.
ОЦЕНА ЕК 2018 - Унапређење реформи институција тржишта рада у
Србији, могло би допринети ширењу могућности запошљавања и
јачању формалног запошљавања. Предвиђено успостављање правних
оквира за рад приватних агенција за запошљавање и за сезонски рад,
треба да буде настављено без даљих одлагања.
ПР 2019. стр. 86. – Обезбеди адекватне финансијске и
институционалне ресурсе за запошљавање и социјалну политику како
би систематичније били усмерени на младе, жене и дугорочно
незапослене.
ПР 2018. стр. 80. – Да повећа финансијске и институционалне ресурсе
за запошљавање и социјалну политику како би систематичније били
усмерени на младе, жене и дуго незапослене лица.

21.

Стварање услова за
праћење, подстицање и
подршку циркуларним
миграцијама

Креирање
механизма
за
праћење
кретања
висококвалификоване српске дијаспоре уз олакшавање
продецуре за повратак дијаспоре у земљу и стварање
подстицајног
окружења
за
привлачење
висококвалификованих српских и страних држављана за
дефицитарна занимања.

Експозе председнице Владе
Национална платформа Србија ствара
План рада Савета за иновационо
предузетништво и информационе
технологије
Програм за циркуларну миграцију

ОЦЕНА ЕК 2019 - Емиграција радника, првенствено у ЕУ,
представља дугорочне ризике за ширење тржишта рада. Поред
недостатка могућности за посао, веће плате у иностранству су
кључни фактор за одлив мозгова. Структурне реформе морају више
пажње посветити њиховом задржавању. Знатне разлике у учешћу на
тржишту рада, образовању и транзицији из школе у посао још увек
нису решене на стратешки начин. Стални одлив мозгова,
укључујући људе са одређеним вештинама, ризикује да погорша
несташицу радне снаге у будућности, с обзиром на демографска
кретања.

РБ

Назив структурне
реформе

Опис структурне реформе

Референтни документи

Препоруке1

Програм реформи политике
запошљавања и социјалне политике у
процесу приступања ЕУ (ESRP)

ЕКОФИН 2018 П6 – Убрзати предвиђене реформе како би се боље
усмериле на социјалну помоћ.

ОБЛАСТ: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И УКЉУЧИВАЊЕ
22.

Унапређење адекватности
квалитета и таргетираности
мера социјалне заштите

Успостављање Информационог система Социјална карта за
прикупљање и коришћење података из свих доступних
извора државне управе, који ће омогућити сагледавање
социјалног и материјалног статуса корисника ради
праведне расподеле средстава за социјалну заштиту и којим
ће се повезати установе социјалне заштите, а пре свега
центри за социјални рад, у јединствену мрежу (СОЗИС).

Акциони план за спровођење програма
Владе

ОЦЕНА ЕК 2018 - Реформа је и даље у раној фази (иако је три године
у ЕРП) и не дозвољава процену њеног утицаја у борби против
сиромаштва.
ПР 2019. стр. 86. – Обезбеди адекватне финансијске и
институционалне ресурсе за запошљавање и социјалну политику како
би систематичније били усмерени на младе, жене и дугорочно
незапослене, и побољшале адекватност социјалних давања за људе
испод прага сиромаштва. Обезбеди доследну примену законодавства
у области рада и социјалне заштите у целој земљи.
ПР 2018. стр. 80. – Да повећа финансијске и институционалне ресурсе
за запошљавање и социјалну политику како би систематичније били
усмерени на младе, жене и дуго незапослене лица. Да побољша
адекватност система социјалних давања како би се обезбедила
делотворнија подршка оним деловима становништва којима је то
највише потребно.

