Прелиминарна листа структурних реформи (СР) ЕРП 2019-2021, са приказом препорука ЕКОФИН, Оценом Европске комисије за ЕРП 2018,
Извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије и препорукa ММФ-а за Републику Србију
Број
СР

Назив области и СР

Препоруке1

Референтни документи

РЕФОРМА ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ И ТРАНСПОРТА
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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 НишДимитровград и Трансбалкански
коридор).

ЕКОФИН 2018 П4 – Постепено ускладити тарифне цене електричне енергије тако да одражавају стварне
трошкове укључујући потребне инвестиције за надоградњу енергетске мреже и испуњавање еколошких
стандарда.

Стратегија развоја енергетике Републике
Србије до 2025. године са пројекцијама до
2030. године

ЕКОФИН 2018 П4 – Завршити раздвајање предузећа у државном власништву и упоредо убрзати њихово
реструктурирање, нарочито у случају Србијагаса и ЕПС-а.

Берлински процес (Connectivity agenda)

ЕКОФИН 2017 П4 – Да се постепено прилагоде тарифе за електричну енергију тако да одражавају стварне
трошкове; да се даље побољшава наплата и да се избегну будуће акумулације заосталих обавеза у енергетском
сектору; да се учини напредак у реструктурирању дуга Србијагаса и спровођењу плана оптимизације ЕПС-а.

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“

ЕКОФИН 2016 П4 – Да оствари значајан напредак у припреми изградње гасне интерконекције Бугарска–Србија.
ПР 2018. стр. 74. – Да у потпуности спроведе реформске мере повезивања у енергетском сектору.
ПР 2018. стр. 74. – Да ојача капацитете људских ресурса и промовише улагања у енергетску ефикасност и
обновљиву енергију.
ПР 2018. стр. 74. – Да иницира реформе за увођење цене електричне енергије која јасно одражава трошкове, у
потпуности узимајући у обзир инвестиционе потребе европских интеграција и импликације социјалне сигурности.

Закон о енергетици

Закон о Просторном плану Републике Србије
од 2010. до 2020. године

ПР 2018. стр. 74. – Да предузме мере ради потпуног раздвајања „Србијагаса“ и развоја конкурентности на тржишту
гаса.
ПР 2016. стр. 53. - Да побољша усклађеност са правним тековинама ЕУ, спроведе јачање капацитета и
промовисање улагања у енергетску ефикасност и обновљиву енергију, као и да постигне цену електричне
енергије која јасно одражава трошкове.
ПР 2016. стр. 53. - Да предузме мере ради потпуног раздвајања Србијагаса и развоја конкурентности на тржишту
гаса.
ММФ - Обезбеђивање конкурентности на тржишту енергије, развој тржишта електричне енергије и природног
гаса и њихово повезивање са јединственим тржиштем енергије ЕУ, као и интензивније регионално повезивање
енергетског система РС.
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Унапређење услова за повећање
енергетске ефикасности и побољшање
стања постојеће инфраструктуре у
секторима потрошње енергије
Хармонизација прописа са регулативом
ЕУ у области ЕЕ, спровођење система
енергетског менаџмента, формирање
одрживог начина финансирања
пројеката енергетске ефикасности.

ЕКОФИН 2018 П4 – Потребно је повећати инвестиције у енергетску ефикасност
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.

ЕКОФИН – Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања за Западни Балкан и Турску (П1 – препорука 1) из маја 2016, 2017. и 2018. године
ПР – Извештај ЕК о напретку Републике Србије за 2016. (Progress report 2016) и Извештај о Србији за 2018. годину (Serbia 2018 Report)
ММФ – Инструмент за координацију политике “The Policy Coordination Instrument” (PCI), 2018. година
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Стратегија развоја енергетике Републике
Србије до 2025. године са пројекцијама до
2030. године

Број
СР
3

4

Назив области и СР

Препоруке1

Референтни документи

Унапређење капацитета и квалитета
инфраструктуре и услуга из области
транспорта
Усклађивање стандарда и норматива
тј. националног законодавства са ЕУ
прописима, у циљу унапређења
конкурентности и привлачења
саобраћајних токова на српске
саобраћајнице.
Реформа железнице
Функционисање одрживих железничких
предузећа са јасно утврђеним циљевима
и задацима, која ће пословати по
тржишним принципима; Унапређење и
рационализација железничке мреже и
услуга, као и наставак процеса
отварања тржишта у складу са
Уговором о оснивању Транспортне
заједнице, прописима ЕУ, европским
стандардима и праксом.

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).

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

ПР 2018. стр. 72. – Да испуњава услове из прве прелазне фазе у оквиру Споразума о успостављању заједничког
европског ваздухопловног подручја (ECAA).

Берлински процес (Connectivity agenda)

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.

Закон о јавним предузећима
План за реформу железнице 2016-2020

ПР 2018. стр. 72. – Да настави да се фокусира на спровођење реформе железнице, укључујући отварање тржишта,
изјаве о мрежи, управљање инфраструктуром и праћење тржишта.
ПР 2016. стр 51. – Да настави да се фокусира на реформу железнице.

СЕКТОРСКИ РАЗВОЈ
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Развој сектора пољопривреде
Унапређење конкурентности
пољопривредних произвођача и
прерађивача
Спровођење мера руралног развоја кроз
националне и ИПАРД програме и
унапређење процеса укрупњавања
земљишта.

ОЦЕНА ЕК 2018 – Tржиште 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.
ПР 2018. стр. 69. – Да спроводи мере поверене у оквиру ИПАРД II програма и затражи поверавање задатака у вези
са извршењем буџета за друге мере у оквиру програма.
ПР 2018. стр. 69. – Да заврши и настави са спровођењем акционог плана за усклађивање са правним тековинама
ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја.

Закон о пољопривреди и руралном развоју
Стратегија пољопривреде и руралног развоја
Републике Србије 2014–2024. године
Национални програм за пољопривреду 2017–
2020. године
Национални програм за рурални развој 2017–
2020. године

ПР 2016. стр. 48. – Да предузме све неопходне кораке да испуни захтев како би јој били поверени задаци
извршења буџета за програм ИПАРД II, укључујући расподелу одговарајућих ресурса и јачање капацитета свих
тела програма ИПАРД и побољшање поступака за спровођење; да усвоји акциони план за усклађивање са
правним тековинама ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја и започне са његовим спровођењем.
ММФ – Прилагодити висину субвенција по хектару укупном броју пријава које су предате до истека рока
30.6.2016, при чему би укупне исплате субвенција требале остати у границама предвиђених буџетских средстава.
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Развој сектора индустрије
Подизање конкурентности индустрије
Израда нове стратегије индустријског
развоја користећи резултате процеса
израде Стратегије за паметне
специјализације и стварање услова за
развој нових финансијских тржишта.

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 – 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 ЕРП изоставља развој
нових инструмената и бави се само процесом нове стратегије, што указује на ниске амбиције политике у овој
области.
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Стратегија и политика развоја индустрије
Републике Србије од 2011. до 2020. године

Број
СР

Назив области и СР

Препоруке1

Референтни документи

ЕКОФИН 2016 П5 – Да унапреди пословно окружење и подстиче приватне инвестиције.
ПР 2018. стр. 82. – Да развија свеобухватну индустријску политику засновану на начелима ЕУ, а коришћењем
закључака из спровођења паметне специјализације.
ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости пословног окружења, са нагласком на
решавању питања непредвидљивих парафискалних намета.
ПР 2016. стр.61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке
МСП, са наласком на смањењу трошкова приступа финансијама.
ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ И БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
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Трансформација Пореске управе
Додатно поједностављење и
обједињене пореске процедуре и боље
обучавање особља, као и побољшање
оперативних активности на сузбијању
сиве економије.

ЕКОФИН 2018 П6 – Смањити високе трошкове рада (non-wage labour cost) за послове који се налазе у нижим
нивоима дистрибуције плата.
ЕКОФИН 2017 П2 – Да се подржи фискални сценарио кроз још јачу реформу Пореске управе.
ЕКОФИН 2017 П5 – Да се успостави систем управљања ризиком у циљу побољшања функционисања Пореске
управе.

Програм трансформације Пореске управе
Програм реформе управљања јавним
финансијама 2016-2020
Стратегија за реформу јавне управе
Републике Србије

ЕКОФИН 2016 П2 – Да даље унапреди наплату прихода на систематски начин погодан за привреду, тако што ће
спровести Програм трансформације Пореске управе.
ПР 2018. стр. 76. – Да уклони дискриминације у примени акциза на увезена јака алкохолна пића.
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.
ПР 2016. стр. 55. – Да настави да спроводи Програм трансформације Пореске управе, нарочито
поједностављењем пореског поступка и додељивањем довољно људских и технолошких ресурса, како би се
побољшала наплата пореза и борба против неформалне економије.
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Унапређење управљања капиталним
инвестицијама
Успостављање јединствене платформе
за планирање капиталних инвестиција
и методологије за анализу и планирање
капиталних инвестиција.

ЕКОФИН 2018 П2 – Даље побољшати састав јавне потрошње смањењем некаматних текућих расхода и
повећањем капиталне потрошње као удела у БДП у средњорочном периоду. Да би се боље планирале и
извршавале јавне инвестиције, потребно је развити јединствени механизам за приоритизацију и праћење свих
инвестиција, без обзира на извор финансирања.

Програм реформе управљања јавним
финансијама 2016-2020

ЕКОФИН 2017 П4 – Да се прошири обим Single project pipeline како би покрила све велике инвестиционе пројекте,
без обзира на њихов извор финансирања и да се успостави јасна веза са буџетским процесом.
ЕКОФИН 2016 П4 – Да ради на решавању питања слабог спровођења капиталних јавних расхода тако што ће
унапредити одређивање приоритета и управљање у тој области.
ПР 2018. стр.10. – Србија још увек има потребу да развије јединствени механизам за приоритизацију свих
инвестиција без обзира на изворе финансирања, како је предвиђено програмом реформе управљања јавним
финансијама усвојеним од стране Владе.
ММФ – Унапредити извршење и смањити недостатке у погледу квантитета и квалитета јавне инфраструктуре.
Појаснити улогу Министарства финансија, Комисије за капитална улагања и Експертске комисије и укинути
изузимање пројеката који су финансирани кроз ИПА фондове и на основу међудржавних споразума.
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Побољшање приступа финансијским
средствима за МСПП
Стварање услова за развој нових
финансијских инструмената, као и
унапређење спремности МСПП за

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.
ЕКОФИН 2017 П5 – Да се развије регулаторни оквир за нове финансијске инструменте, укључујући приступ
изворима финансирања.
ЕКОФИН 2016 П5 – Да уведе програм гаранција за зајмове малим и средњим предузећима.
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Стратегија за подршку развоју малих и
средњих предузећа, предузетништва и
конкурентности за период од 2015 до 2020.
године

Број
СР

10

11

12

Назив области и СР

Препоруке1

приступ различитим изворима
финансирања.

ПР 2018. стр. 82. – Повољни кредити и гаранције за МСП обезбеђују се кроз Фонд за развој и преко заједничких
програма са пословним банкама, укључујући и обезбеђивање преко COSME. Међутим, приступ финансијама је и
даље проблематичан и представља кључну препреку за развој сектора. Дисциплина плаћања је слаба. Као
одговор на то, Србија би требало да убрза усклађивање својих правила која се тичу плаћања, затезних камата,
убрзаног поступка повраћаја и обештећења у складу са Директивом ЕУ у овој области. Србија треба да унапреди
предвидивост пословног и административног окружења за МСП.

Успостављање одрживог система
финансирања заштите животне средине
кроз унапређење функционалности
Зеленог фонда
Успостављање одрживог финансијског,
правног и институционалног оквира
који ће обезбедити предвидивост,
стабилност и континуитет у
инвестирању у заштиту животне
средине.
Увођење корпоративног управљања у
јавним предузећима
Професионализација органа управљања
у јавним предузећима и систем
контроле рада јавних предузећа.

Поједностављење поступака за
пословање привредних субјеката
Успостављање јединственог јавног
регистра административних
поступака и укидање сувишних
(гиљотина прописа), као и јединствене
контактне тачке (ЈЕКТ) са
информацијама за кориснике услуга, а у
циљу смањења трошкова пословања,
бољег пословног окружења и правног
оквира за пословање.

Референтни документи

ПР 2016. стр. 35. – Боље регулисање и смањење обима парафискалних намета, нарочито за МСП.
ПР 2016. стр. 61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке
МСП, са нагласком на смањењу трошкова приступа финансијама.
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.

ОЦЕНА ЕК 2018 – Предложена реформа се бави само процедуралним правилима именовања. Потребно је
предузети много амбициозније кораке како би се политика уклонила из свакодневног управљања овим
компанијама.

Национални програм заштите животне
средине

Закон о јавним предузећима

ЕКОФИН 2016 П2 – Наставак организационог и финансијског реструктурирања великих јавних предузећа.
ПР 2018. стр. 48. – Приватизација и реструктурирање предузећа у државној својини је напредовало, иако изазови
остају.
ЕКОФИН 2018 П5 – Спроводити Закон о накнадама тако да парафискални намети буду предвидиви и засновани
на принципу „накнада за услугу“.
ЕКОФИН 2017 П5 – Да се уреди износ и број парафискалних намета на државном нивоу.
ЕКОФИН 2016 П2 – Да настави са реформом државне управе као што је предвиђено.
ЕКОФИН 2016 П5 – Да унапреди пословно окружење и подстиче приватне инвестиције тако што ће развијати
транспарентнији и мање оптерећујући систем парафискалних намета, увести програм гаранција за зајмове малим
и средњим предузећима и поново покренути „гиљотину прописа“.
ПР 2018. стр. 47. – Пословно окружење је донекле унапређено, али је још увек потребно отклонити значајне
слабости.

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

ПР 2018. стр. 51. – Боље регулисање и смањење парафискалних намета.
ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости пословног окружења, са нагласком на
решавању питања непредвидљивих парафискалних намета.

13

Унапређење делотворности
инспекцијског надзора
Унапређење координације инспекција,
законско уређивање и успостављање
информационог система.

ЕКОФИН 2018 П5 – Обезбедити предвидивост и контролу ризика при фитосанитарним проверама на граници.
ЕКОФИН 2018 П6 – Потребно је посветити још пажње смањењу рада на црно.

Стратегија реформе јавне управе у Републици
Србији

ЕКОФИН 2017 П5 – Да се обезбеди боља циљаност и ефикасност инспекција.

Стратегија е-Управе од 2015-2018. године

ЕКОФИН 2016 П2 – Да настави са реформом државне управе као што је предвиђено.
ПР 2018. стр.24 . – Почела је реформа инспекцијских служби са циљем повећања њихове одговорности. Потребно
је доследно спроводити делотворан надзор и одвраћајуће санкције у случајевима противправних радњи.

4

Број
СР

Назив области и СР

Препоруке1

Референтни документи

ПР 2016. стр. 40. – Да ојача капацитете и независност инспектора.
14

Унапређење геопросторног сектора као
подршка инвестиционом одлучивању
Пружање подршке инвестиционом
одлучивању, делотворним
обезбеђивањем података из сфере
Геопросторног сектора, стимулативно
делујући на унапређење инвестиционог
амбијента.

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.

Стратегија мера и активности за повећање
квалитета услуга у области геопросторних
података и уписа права на непокретностима у
званичној државној евиденцији – Реформски
пут РГЗ-а до 2020. године

ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА
15

Пакет мера за финансијску подршку
истаживањима и иновацијама које
доприносе развоју економије засноване
на знању
Подршка иновационим и
компетитивниm пројектима у
научноистраживачким организацијама
и приватном сектору; Трансфер
технологија и комерцијализација
резултата научних истраживања која
доприносе креирању друштва
заснованог на знању.

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.

Стратегија научног и технолошког развоја
Републике Србије од 2016 до 2020. године
Стратегија за подршку развоју малих и
средњих предузећа, предузетништва и
конкурентности за период од 2015 до 2020.
године

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.
ЕКОФИН 2017 П5 – Да се развије регулаторни оквир за нове финансијске инструменте, укључујући приступ
изворима финансирања.
ЕКОФИН 2016 П5 – Да уведе програм гаранција за зајмове малим и средњим предузећима.
ПР 2018. стр.85. – Да спроведе националну стратегију истраживања, а нарочито да подстиче сарадњу између
индустрије и академских кругова.
ПР 2016. стр. 86. – Да усвоји акциони план како би спровела стратегију и мапу пута научне и истраживачке
инфраструктуре, да подстиче сарадњу између индустрије и академских кругова и да повећа ниво инвестиција у
истраживање.
ПР 2018. стр. 82. – Да унапреди предвидивост пословног и административног окружења за МСПП.
ПР 2016. стр. 35. – Боље регулисање и смањење обима парафискалних намета, нарочито за МСПП.
ПР 2016. стр. 61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке
МСПП, са нагласком на смањењу трошкова приступа финансијама.
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Унапређење сервиса електронске
управе кроз развој националне
информационо-комуникационе
инфраструктуре
Унапређење регулативе, изградња
мрежа великог протока, као и
консолидација постојећих мрежа како
би се обезбедили савремени сервиси
електронске управе свим корисницима.

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 2018. стр.68. – Да доврши хармонизацију законодавног оквира у погледу електронских комуникација са
регулаторним оквиром ЕУ из 2009. године.
ПР 2018. стр.68. – Да предузме делотворне мере за побољшање приступа оператера телекомуникационој
инфраструктури, нарочито каналима, антенама и оптичкој инфраструктури.
ПР 2018. стр.68. – Да развије националну стратегију о сајбер безбедности.

5

Стратегија развоја информационог друштва у
Републици Србији до 2020. године
Стратегија развоја електронских
комуникација у Републици Србији од 2010 до
2020. године
Стратегија развоја мрежа нове генерације до
2023. године

Број
СР

Назив области и СР

Препоруке1

Референтни документи

ТРГОВИНСКЕ РЕФОРМЕ
17

Унапређење услова и уклањање
препрека трговини
Ступање у чланство Светске
трговинске организације, примена
споразума ЦЕФТА и Вишегодишњег
акционог плана за стварање регионалне
економске области и активности
Националног координационог тела за
олакшање трговине.

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
Одлука Владе Републике Србије о оснивању
Националног координационог тела за
олакшавање трговине
Акциони план Националног координационог
тела за олакшање трговине за 2018. и 2019.
годину

ОБРАЗОВАЊЕ И ВЕШТИНЕ
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Квалификације оријентисане према
потребама тржишта рада
Реформа средње стручног образовања
увођењем модела дуалног и
предузетничког образовања.

ЕКОФИН 2018 П6 – Укључити активно све релевантне актере у процес ширења дуалног образовања у земљи.
ОЦЕНА ЕК 2018 – У погледу НОК ништа није урађено у претходне 3 године (преписују се исте активности у
гантограму).

Стратегија развоја образовања до 2020.
године

ЕКОФИН 2017 П6 – Да се уведе дуално образовање у стручном образовању и обуци у блиској сарадњи са
социјалним партнерима и пословном заједницом.
ПР 2018. стр. 85. – Да повећа учешће деце у образовању у раном детињству, нарочито деце из угрожених средина.
ПР 2018. стр. 85. – Да заврши оснивање система за национални оквир квалификација.
ПР 2018. стр. 86. – Да национални модел учења заснован на практичном раду за стручно образовање и обуке буде
усредсређен на успостављање механизама за осигурање квалитета и праћење.
ПР 2018. стр. 86. – Да студијски програми у високом образовању више одговарају захтевима тржишта рада.
ПР 2016. стр. 87. – Да настави са спровођењем Акционог плана за реформу образовања у складу са распоредом.
ПР 2016. стр. 87. – Основати Националну агенцију за програм Еразмус +.

ЗАПОШЉАВАЊЕ И ТРЖИШТЕ РАДА
19

Повећање могућности запошљавања
теже запошљивих лица и јачање
формалног запошљавања
Доношење нових реформских прописа
чија примена ће омогућити повећање
запошљавања теже запошљивих
категорија становништва, правну
уређеност и сигурност радника који
раде на сезонским пословима односно
флексибилност и правну сигурност за

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.
ЕКОФИН 2017 П6 – Да се циљају активне мере на тржишту рада за угрожене групе становништва, укључујући
кориснике социјалне помоћи.
ЕКОФИН 2016 П6 – Да унапреди спровођење циљаних мера АПЗ, посебно како би се омогућила реинтеграција
радника који буду проглашени за вишак током решавања питања државних предузећа и рационализације

6

Програм реформи политике запошљавања и
социјалне политике (Employment and Social
Reform Programmes - ESRP)

Број
СР

Назив области и СР

Препоруке1

раднике који се запошљавају преко
агенција за запошљавање.

државне управе. Да повећа капацитет НСЗ да прошири спровођење таквих мера како би укључила већи број
корисника.

Референтни документи

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 незапослена лица.
ПР 2016. стр. 59. – Да обезбеди финансијске и институционалне ресурсе за запошљавање како би систематичније
усмеравала младе и дуго незапослене особе.
ПР 2016. стр. 59. – Да знатно ојача двостране и тростране социјалне дијалоге на свим нивоима, укључујући
консултације о нацрту законодавства.
ПР 2016. стр. 59. – Да додатно повећа административне капацитете Инспектората за рад, како би се подржало
спровођење националног програма за борбу против сиве економије.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И УКЉУЧИВАЊЕ
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Унапређење адекватности, квалитета и
таргетираности мера социјалне заштите
Унапређење социјалне заштите и
адекватности давања за материјално
угрожене појединце и породице и
рањиве групе становништва, што ће
бити омогућено информационим
повезивањем различитих сектора
(израда социјалних карти). Унапређење
обухвата корисника новчане социјалне
помоћи успостављањем
функционалнијe сарадњe центара за
социјални рад и филијала Националне
службе за запошљавање у делу радне
активације радно способних корисника
НСП.

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

Закон о социјалној заштити

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.

Програм реформи политике запошљавања и
социјалне политике (Employment and Social
Reform Programmes - ESRP)

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.
ПР 2018. стр. 80. – Да побољша адекватност система социјалних давања како би се обезбедила делотворнија
подршка оним деловима становништва којима је то највише потребно.
ПР 2018. стр. 80. – Да знатно ојача двостране и тростране социјалне дијалоге на свим нивоима.
ПР 2016. стр. 59. – Да обезбеди финансијске и институционалне ресурсе за социјалну политику како би
систематичније усмеравала младе и дуго незапослене особе.
ПР 2016. стр. 59. – Да повећа ефикасност социјалних користи за људе испод прага сиромаштва.
ПР 2016. стр. 73. – Потребна је одржива институционална поставка за промовисање равноправности полова (с
адекватним средствима).
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