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УВОД

Демократска странка Срби је пред ста вља „Про-
грам раз во ја Ср би је од 2012- 2017. го ди не“ као 

кру ну ра да у по след ње че ти ри го ди не то ком ко јих 
смо се за ла га ли за два глав на ци ља: за по шља ва ње 
и раз вој до ма ће при вре де. 

У усло ви ма еко ном ске кри зе не ма пре чег за дат ка од 
оства ре ња ова два ци ља. Због то га је ДСС као стран-
ка од го вор них љу ди, већ са пр вим зна ци ма еко ном ске 
кри зе у све ту при пре ми ла „Про грам раз во ја Ср би је од 
2009-2012. го ди не“. И та да смо на гла ша ва ли да ће кри-
за ко ја до ла зи би ти нај ве ћа у но ви јој исто ри ји, го во ри-
ли смо да ће ње не глав не по сле ди це осе ти ти нај ши ри 
сло је ви ста нов ни штва, по љо при вред ни ци, ма ла и сред-
ња пред у зе ћа, али и то да је уло га др жа ве да упра во у 
та квим усло ви ма сма ње њем јав не по тро шње и ефи ка-
сним по сло ва њем јав них пред у зе ћа ство ри ам би јент у 
ко ме се те шко ће лак ше пре ва зи ла зе и под јед на ко рас-
по де љу ју на све ак те ре при вред ног жи во та зе мље. 

Уло гу др жа ве да по кре не ин ве сти ци о ни цил кус у 
усло ви ма па да при ват них ин ве сти ци ја, по себ но стра-
них, пре то чи ли смо у јед но ста ван и еко ном ски ја сан 
прин цип по ко ме је сва ки кре дит ко ји је уло жен у 
при вре ду и за по шља ва ње - оправ дан, док су сви они 
кре ди ти ко ји су усме ре ни на фи нан си ра ње де фи ци та 
и ви со ке јав не по тро шње - нео прав да ни. Прин ци пе 
и кључ не ме ре на шег про гра ма смо пред ста ви ли и у 
ви ду „Де кла ра ци је о еко ном ској бу дућ но сти Ср би је“ 
ко ја је по ка за ла не дво сми сле но опре де ље ње на ше 
стран ке за еко ном ски про спе ри тет Ср би је за сно ван 
пре све га на уну тра шњем раз во ју и ра сту до ма ће 
при вре де и про из вод ње. Ука за ли смо на  по треб на 
уна пре ђе ња на тр жи шту ра да и ка пи та ла, по ну ди ли 
ефи ка сне под сти ца је при вре ди, по себ но по љо при-
вре ди, и пред ло жи ли аде кват не мо де ле еко ном ских 
парт нер ста ва на ших ком па ни ја са стра ним ула га чи-
ма, ко ји су спрем ни и спо соб ни да, и у овим усло ви ма, 
ула жу у но ве про јек те у ин фра струк ту ри и ин ду стри ји. 

На ше стал но за ла га ње за ве ћу за по сле ност, раз вој 
до ма ће при вре де и раст жи вот ног стан дар да за све 
гра ђа не Ср би је пре то чи ли смо у „Ло кал не про гра ме 

раз во ја за 21 град и оп шти ну у Ср би ји“, као и у „Про-
грам раз во ја Вој во ди не“. Из ра дом ових про гра ма 
ДСС је је ди на у на шој зе мљи де мон стри ра ла сек тор-
ски при ступ ре ша ва њу про бле ма осла ња ју ћи се на 
раз ли чи те еко ном ске по тен ци ја ле ко ји ма рас по ла же 
од ре ђе на те ри то ри ја и ну де ћи кон крет на и оствар-
љи ва ре ше ња за сва ку ло кал ну за јед ни цу по на о соб.

Учи ни ли смо све што је у мо ћи јед не опо зи ци о не 
стран ке да од го вор ни за стан дард ста нов ни штва и 
еко ном ску бу дућ ност Ср би је до не су пра ве од лу ке и 
ме ре за очу ва ње рад них ме ста и кон ку рент но ст срп-
ске при вре де. Ипак, учи ње ним не мо же мо би ти за-
до вољ ни, на про тив, мо же мо би ти са мо раз о ча ра ни. 
За по сле ност у Ср би ји је на исто риј ском ми ни му му, 
за ра де су и да ље у па ду, ви ше пред у зе ћа је за тво-
ре но не го што је ре ги стро ва но, а ви си на јав ног ду га 
је то ли ка да су њим оп те ре ће ни и они ко ји да нас још 
ни су ни кре ну ли у шко лу. 

Пред на ма је но ви та лас кри зе, чи ји је епи цен тар у 
Европ ској уни ји. Ге о граф ска и еко ном ска по ве за ност 
Ср би је са зе мља ма Европ ске уни је уве ћа ва мо гућ-
ност од ње ног пре ли ва ња на фи нан сиј ске и при вред-
не то ко ве у Ср би ји. Спољ но по ли тич ка уни по лар ност 
Ср би је ума њи ла је на ше мо гућ но сти за раз вој стра те-
шких парт нер ста ва са зе мља ма из ван Европ ске уни је 
ко ја би на шој при вре ди обез бе ди ла ве ћу до ступ ност 
све жег ка пи та ла и но ва тр жи шта за из воз до ма ћих 
про из во да. Због јед но стра ног ту ма че ња пред но сти 
та кве спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Ср би ја је пла-
ти ла ви со ку це ну ко ја је још ви ше уве ћа на при ме ном 
ССП, ко ја се зна чај но од ра зи ла на ста ње јав них фи-
нан си ја зе мље. При ме ном овог спо ра зу ма Ср би ја је 
у про те кле три го ди не из гу би ла ди рект не при хо де 
због ни жих ца ри на, али ин ди рект на ште та је да ле ко 
ве ћа, а то је гу би так рад них ме ста и за тва ра ње до-
ма ћих пред у зе ћа ко ја су из ло же на не рав но прав ној 
тр жи шној утак ми ци са знат но кон ку рент ни јим ком-
па ни ја ма из Европ ске уни је. 

Про грам раз во ја Ср би је од 2012. до 2017. до след-
но пра ти по ли ти ку Де мо крат ске стран ке Ср би је ко ја 
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се из ја сни ла за „еко ном ски са мо стал ну, по ли тич ки и 
вој но не у трал ну“ Ср би ју ко ја за др жа ва сво ју не за ви-
сност и оста је ван ин те гра ци о них то ко ва у Европ ску 
уни ју и НА ТО. Чвр сто ве ру је мо да је ова кво стра те шко 
опре де ље ње на ше зе мље нај бо љи на чин да се обез-
бе ди очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре-
ни те та Ср би је, као и за шти та ње них нај ва жни јих еко-
ном ских ин те ре са. По ли тич ки не у трал на Ср би ја би ла 
би осло бо ђе на те ре та да због не ког дру гог до но си 
од лу ке ко је су штет не по би ло ко ји њен ин те рес као 
што је да нас слу чај са при ме ном ССП.

Еко ном ска по ли ти ка ак ту ел не вла де во ђе на у прет-
ход не че ти ри го ди не уна за ди ла је на шу др жа ву чак 
и у окви ри ма ре ги о нал ног по ре ђе ња. Та ква по ли ти-
ка  из гу би ла је по ве ре ње, а љу ди ко ји су је спро во ди-
ли, кре ди би ли тет пред гра ђа ни ма Ср би је. Због то га 
Де мо крат ска стран ка Ср би је, као на ци о нал но од го-
вор на стран ка ко ја за сту па ин те ре се свих гра ђа на 
Ср би је, ну ди јав но сти на ше зе мље но ви про грам уну-
тра шњег раз во ја - Про грам раз во ја Ср би је од 2012. 
до 2017. го ди не. 

То је кров ни еко ном ски до ку мент стран ке ко јим ис ка-
зу је мо на ше ор пе де ље ње за ства ра ње еко ном ски ја-
ке и со ци јал но пра вед не Ср би је – др жа ве у ко јој сви 
има ју јед на ке мо гућ но сти да жи ве до сто јан стве но од 
свог ра да и у ко јој су из во ри про спе ри те та за сно ва ни 
на ра ду, спо соб но сти ма и за ла га њу, а не на при пад но-
сти не кој по ли тич кој пар ти ји. Пе то го ди шњи план ски 
хо ри зонт по ка зу је си сте ма тич ност и по ступ ност у ре а-
ли за ци ји ме ра за ис пу ње ње нај ва жни јих ци ље ва про-
гра ма, као и ду го роч ну ори јен ти са ност Де мо крат ске 
стран ке Ср би је на еко ном ски ја ку и ста бил ну Ср би ју. 

Основ ни ци ље ви овог про гра ма су за по шља ва ње, 
раз вој до ма ће при вре де и раст жи вот ног стан дар-
да гра ђа на, а основ не прет по став ке оства ре ња ових 
ци ље ва ви ди мо у по ра сту ин ве сти ци о не ак тив но сти 
и уна пре ђе њу кон ку рент но сти до ма ћих пред у зе ћа. 
Де мо крат ска стран ка Ср би је за ла же се за по ве ћа ње 
ула га ња у обла сти по љо при вре де, ин фра струк ту ре, 
енер ге ти ке и гра ђе ви нар ства, као обла сти ко је за по-

шља ва ју нај ве ћи број гра ђа на Ср би је и обез бе ђу ју по-
сао за нај ве ћи број дру гих сек то ра при вре де. 

ДСС про це њу је да ће раз вој Ср би је у бу дућ но сти за-
ви си ти од но ве ин ду стри ја ли за ци је у ко јој ће стра-
не ин ве сти ци је има ти из у зет но ва жну уло гу, али ће 
пре суд ну уло гу има ти при вред ни ам би јент. По др шка 
ин ду стриј ске по ли ти ке мо ра би ти нај пре усме ре на ка 
де лат но сти ма до ма ће при вре де ко је ће у нај кра ћем 
вре ме ну по ве ћа ти про из вод њу, за по сле ност  и из воз, 
од но сно ка оним гра на ма ко је рас по ла жу ка па ци те-
ти ма и тех но ло шким ни во ом ко ји већ са да обез бе ђу је 
кон ку рент ску пред ност на по сто је ћим тр жи шти ма. Ту 
пре све га ми сли мо на по љо при вред но-пре храм бе ни 
сек тор, хе миј ски и пе тро хе миј ски сек тор, тек стил ну,  
обу ћар ску и др во пре ра ђи вач ку про из вод њу. У сред-
њем ро ку тре ба пред у зи ма ти ме ре за по бољ ша ње 
ме ђу на род не кон ку рент но сти сек то ра ко ји има ју но ве 
про из во де и ко ји мо гу осво ји ти но ва тр жи шта. Овим 
зах те ви ма од го ва ра ју сек тор енер ге ти ке, ме тал ске, 
по себ но ауто мо бил ске ин ду стри је, гра ђе ви нар ства 
и ре ци кла же. У ду гом ро ку по треб но је ис ко ри сти ти 
по тен ци ја ле ра ста у обла сти те ле ко му ни ка ци ја, би о-
ин же ње рин га и „зе ле не енер ги је“, што под ра зу ме ва 
и при ме ну но вих на уч но-тех но ло шких плат фор ми.

Овај еко ном ски про грам по ла зи од опре де ље ња да 
је очу ва ње и раст стан дар да гра ђа на нај зна чај ни-
ји при о ри тет, а ну жан услов ње го вог оства ре ња је 
за по шља ва ње. Раст стан дар да гра ђа на обез бе ђу је 
за шти ту еко ном ских сло бо да и раз вој де мо кра ти је, 
ко је пред ста вља ју те мељ не вред но сти на ко ји ма се 
за сни ва дру штве ни про спе ри тет Ср би је. При о ри тет 
је дат ак тив ној уло зи ин сти ту ци ја др жа ве у ства ра-
њу усло ва за убр за ни при вред ни раз вој,  ства ра њу 
по вољ ног ин ве сти ци о ног ам би јен та, за шти ти стан-
дар да ста нов ни штва кроз за по шља ва ње и очу ва ње 
по сто је ћих рад них ме ста, као и со ци јал ној со ли дар-
но сти као усло ву за дру штве ну ста бил ност и раз вој 
де мо кра ти је.

Пред ва ма је нај ком плет ни ји и нај це ло ви ти ји еко-
ном ски про грам ко ји Ср би ја да нас има. На ње го вој 
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из ра ди би ли су ан га жо ва ни струч ња ци Еко ном ског 
са ве та ДСС и дру гих ор га на стран ке као и ве ли ки 
број про фе со ра, при вред ни ка и еко ном ских струч ња-
ка ко ји ни су чла но ви на ше стран ке, али по др жа ва ју 
на шу по ли ти ку. Овај про грам је нео бо рив до каз да су 

струч ност, ис ку ство и љу ди ко ји да нас чи не и по др-
жа ва ју ДСС спрем ни и спо соб ни да по но во пре у зму 
уло гу во де ће по ли тич ке сна ге и да са тог ме ста да ју 
пу ни до при нос еко ном ском и дру штве ном про спе ри-
те ту Ср би је.
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ПРИ О РИ ТЕ ТИ, ЦИ ЉЕ ВИ И МЕ РЕ ЕКО НОМ СКОГ ОПО РАВ КА У ПЕ РИ О ДУ 2012 - 2017. ГО ДИ НЕ

1.  оЧУ ва ЊЕ И раСТ СТаН Дар Да 
гра Ђа На

Раст за ра да и за по шља ва ње су по ве за ни са ра стом за-
по сле но сти и  про дук тив но сти, што ће се по сти ћи ула га-
њи ма у отва ра ње но вих рад них ме ста, у мо дер ни за ци ју 
ком па ни ја у јав ном и при ват ном вла сни штву, а услов 
за то је по кре та ње про из вод ње, раст до ма ће тра жње и 
ме ђу на род не кон ку рент но сти срп ских ком па ни ја. 

Це не ко је су под кон тро лом др жа ве, елек трич на 
енер ги ја и го ри во, мо ра ју за вре ме еко ном ске кри-
зе би ти при ме ре не по сле ди ца ма ко је она иза зи ва 
на стан дард гра ђа на, а за гра ђа не са нај ни жим при-
ма њи ма тре ба да бу ду суб вен ци о ни са не у ме ри рас-
по ло жи вих бу џе та др жа ве и јав них пред у зе ћа. Це не 
основ них жи вот них на мир ни ца мо ра ју би ти кон тро-
ли са не, ка ко би се ефек ти суб вен ци ја про из во ђа чи-
ма и тр гов ци ма, пре не ли на крај ње по тро ша че, ко ји у 
овом тре нут ку пла ћа ју нај ви ше це не хра не, а при ма ју 
нај ни же пла те у ре ги о ну.

2. ИН вЕ СТИ ЦИ јЕ

По ве ћа ће мо по ве ре ње ин ве сти то ра у ис пла ти вост 
њи хо вих ула га ња пу тем др жав них под сти ца ја ин ве-
сти ци ја ма, али уз по што ва ње за ко на о кон тро ли др-
жав не по мо ћи, ко ји ће оне мо гу ћи ти дис кри ми на ци ју 
ин ве сти то ра би ло због по ре кла, ве ли чи не, ме ста ула-
га ња или де лат но сти ко ју оба вља ју. Сва ки стра ни ин-
ве сти тор је до бро до шао у Ср би ју, под јед на ким усло-
ви ма ко ји ва же за све до ма ће ин ве сти то ре. 

Под сти ца је ин ве сти ци ја ма тре ба пре те жно усме ри ти 
на кључ не при вред не гра не: по љо при вре ду, гра ђе-
ви нар ство, ин фра струк ту ру и енер ге ти ку. Ове гра не 
лан ча но по кре ћу де лат ност у свим оста лим при вред-
ним гра на ма и у нај ве ћој ме ри до при но се за по сле но-
сти и под сти ца њу по тро шње гра ђа на. 

Про ме ни ће мо све за ко не ко ји оне мо гу ћа ва ју ин ве-
сти то ре да ула жу у по је ди не де лат но сти јав ног сек-

то ра, као што су јав ни же ле знич ки и ави он ски пре-
воз, у елек тро-енер гет ске ка па ци те те, ко му нал не 
објек те. На тај на чин ће мо ство ри ти усло ве за пу ну 
при ме ну За ко на о јав но-при ват ном парт нер ству и за 
стра те шка парт нер ства до ма ћих ком па ни ја при ват-
ног и јав ног сек то ра са ин ве сти то ри ма из ино стран-
ства. Убр за ће мо про це ду ре до би ја ња гра ђе вин ских 
до зво ла и пра те ће ад ми ни стра ци је у гра ђе ви нар ству 
и енер ге ти ци. 

3.  КоН КУ рЕНТ НоСТ КЉУЧ НИХ 
ПрИ врЕД НИХ гра На

За по шља ва њу, али и еко ном ској ефи ка сно сти срп-
ске при вре де, су и у прет ход ном пе ри о ду нај ве ћи 
до при нос пру жа ли: по љо при вре да, ме та лур ги ја, ма-
ши но град ња, елек тро-ма ши но град ња, хе миј ска и 
ме тал ска ин ду стри ја, гра ђе ви нар ство, енер ге ти ка, 
са о бра ћај и на мен ска ин ду стри ја. Ове гра не кре и ра-
ју три че твр ти не при хо да це ло куп не при вре де и због 
то га тре ба да бу ду аде кват но по др жа не да се да ље 
раз ви ја ју, кроз мо дер ни за ци ју ка па ци те та, ула га ње у 
раз вој не про гра ме и ино ва ци је. Фи нан сиј ску по моћ 
при вре ди тре ба пре те жно усме ра ва ти пре ко др жав-
них фон до ва за раз вој. 

4. Но ва ИН ДУ СТрИ ја ЛИ за ЦИ ја

Раз вој Ср би је у бу дућ но сти ће за ви си ти од но ве ин ду-
стри ја ли за ци је, во ђе не ци ље ви ма ко ји се мо гу по сти ћи 
на из во зним тр жи шти ма, у ко јој ће стра не ин ве сти ци-
је има ти из у зет но ва жну уло гу, али ће пре суд ну уло-
гу има ти при вред ни ам би јент. По др шка ин ду стриј ске 
по ли ти ке мо ра би ти нај пре усме ре на ка де лат но сти ма 
до ма ће при вре де ко је ће у нај кра ћем вре ме ну озбиљ-
ни је по ве ћа ти про из вод њу, за по сле ност и из воз, од-
но сно ка оним гра на ма ко је рас по ла жу ка па ци те ти ма 
и тех но ло шким ни во ом ко ји већ са да обез бе ђу је кон-
ку рент ску пред ност на по сто је ћим тр жи шти ма. Ту пре 
све га ми сли мо на по љо при вред но-пре храм бе ни сек-
тор, хе миј ски и пе тро хе миј ски сек тор, тек стил ну, обу-
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ћар ску и др во пре ра ђи вач ку про из вод њу. У сред њем 
ро ку тре ба пред у зи ма ти ме ре за по бољ ша ње ме ђу-
на род не кон ку рент но сти сек то ра ко ји има ју но ве про-
из во де и/или ко ји мо гу осво ји ти но ва тр жи шта. Овим 
зах те ви ма од го ва ра ју сек тор енер ге ти ке, ме тал ске, 
по себ но ауто мо бил ске ин ду стри је, гра ђе ви нар ства и 
ре ци кла же. У ду гом ро ку по треб но је ис ко ри сти ти по-
тен ци ја ле ра ста у обла сти те ле ко му ни ка ци ја, би о ин-
же ње рин га и „зе ле не енер ги је“, што под ра зу ме ва и 
при ме ну но вих на уч но-тех но ло шких плат фор ми. 

5. СТа БИ ЛаН БУ ЏЕТ

Раст де фи ци та, уз исто вре ме но сма ње ње ин ве сти ци ја, 
суб вен ци ја при вре ди и по љо при вре ди, је не до пу стив. 
За то је по треб но што пре усво ји ти кон цепт ште дљи ве 
др жав не ад ми ни стра ци је, а тро ше ње бу џет ских сред-
ста ва тре ба ста ви ти под сна жну кон тро лу Скуп шти не и 
јав но сти, што под ра зу ме ва ре дов но под но ше ње за вр-
шних ра чу на др жав них ор га на и ло кал них са мо у пра ва. 
Јав ну по тро шњу тре ба све сти на ме ру раз ви је но сти 
при вре де, а њен раст усло ви ти по ве ћа њем ула га ња у 
ка пи тал не про јек те и по др шку при вре ди. Бу џе те тре ба 
при пре ма ти за пе ри од од три го ди не, ка ко би се обез-
бе ди ла бу џет ска и ма кро е ко ном ска ста бил ност и ре а-
ли зо ва ле нео п ход не ре фор ме у до ме ну про ме не струк-
ту ре при хо да и рас хо да бу џе та уз што ма ње по тре са. 
Тро ше ње бу џе та тре ба усме ри ти ка по др шци при вре-
ди и ин ве сти ци ја ма при ват ног сек то ра, док ди рект не 
ин ве сти ци је у пред у зе ћи ма  тре ба ми ни ми зи ра ти, јер 
се на тај на чин сма њу је при ти сак ка по ве ћа њу ефи ка-
сно сти и ра ци о нал ној упо тре би на ци о нал них ре сур са. 

6. ПоД СТИ Цај На По рЕ СКа По ЛИ ТИ Ка

У усло ви ма еко ном ске кри зе, го то во све зе мље су 
про ме ни ле сво ју по ре ску по ли ти ку у прав цу ве ћег 
рас те ре ће ња при вре де и гра ђа на. За то и наш по ре-
ски си стем, мо ра би ти за сно ван на ши рој ба зи по ре-
ских об ве зни ка и сма ње њу по ре ских сто па, од но сно 
на да ва њу по ре ских под сти ца ја сви ма они ма ко ји 

сво јим де ло ва њем до при но се отва ра њу но вих рад-
них ме ста, као и они ма ко ји су ди рект но за хва ће ни 
еко ном ском кри зом и бо ре се са ње ним по сле ди ца-
ма, одр жа ва ју ћи за по сле ност, из во зне и дру ге по-
слов не опе ра ци је. 

На ста ви ће се са на по ри ма за све о бу хват ну фи ска ли-
за ци ју, ка ко би то ко ви нов ца у про ме ту у пу ној ме-
ри би ли ре ги стро ва ни, што је кључ на ме ра у бор би 
са си вом еко но ми јом и ко руп ци јом. Сма њи ће мо број 
раз ли чи тих за хва та ња и сто па со ци јал них до при но-
са на за ра де рад ни ка, као под сти цај за по шља ва њу и 
сма њи ва њу нео по ре зо ва ног ра да у при вре ди.

7.  Урав Но ТЕ ЖЕ На мо НЕ Тар На 
По ЛИ ТИ Ка

Во ди ће мо ре стрик тив ну и ре ал ну мо не тар ну по ли ти ку, 
ко ја ће обез бе ди ти ста бил ност кур са ди на ра, али не на 
ште ту из во зне кон ку рент но сти на ших пред у зе ћа и сма-
ње ња ин ве сти ци о не ак тив но сти јер су то два кључ на 
ци ља еко ном ске по ли ти ке у усло ви ма еко ном ске кри зе. 

Ци ља на сто па ин фла ци је ће се по сте пе но сма њи ва-
ти ка ко би се за др жа ла мо ти ва ци ја за ин ве сти ци је. 
Ка мат не сто пе На род не бан ке Ср би је, сто пу оба ве зне 
бан кар ске ре зер ве и ин тер вен ци је на де ви зном тр-
жи шту тре ба ста ви ти у функ ци ју обез бе ђе ња ста бил-
но сти кур са и мо ти ва ци је за ин ве сти ци је и из воз. 

Рад тре зо ра ће мо учи ни ти тран спа рент ни јим, по себ-
но ка да се ра ди о еми то ва њу об ве зни ца и бла гај нич-
ких за пи са ра ди обез бе ђе ња крат ко роч не ли квид но-
сти бу џе та. 

8. огра НИ ЧЕ Но за ДУ ЖИ ва ЊЕ Др Жа вЕ

По бољ ша ње усло ва за ула га ње до ма ћих и стра них 
ин ве сти то ра и за по шља ва ње ће до при не ти да се 
при вред ни раст оства ри без пре ко мер ног за ду жи-
ва ња др жа ве. За ду жи ва ње код ко мер ци јал них ба-
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на ка тре ба сма њи ти на нај ма њу ме ру због сма ње ња 
тро шко ва фи нан си ра ња де фи ци та и крат ких ро ко ва 
вра ћа ња. Кре ди ти ме ђу на род них фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја и кре ди ти од зе ма ља ко је су стра те шки 
парт не ри Ср би је и на дру гим по љи ма де ло ва ња 
обез бе ди ће ефек тив ност и еко но мич ност за ду жи ва-
ња, али и сма ње ње ри зи ка од еко ном ске за ви сно сти. 

Усво ји ће се др жав на стра те ги ја упра вља ња јав ним 
ду гом. При до но ше њу од лу ка о но вом за ду жи ва њу 
тре ба се ру ко во ди ти прин ци пом да није дан кре дит 
ни је скуп ако је уло жен у до ма ћу про из вод њу и за по-
шља ва ње, а да није дан ни је по во љан ако је на ме њен 
др жав ној по тро шњи. Де фи цит, кре ди ти и еми то ва не 
хар ти је од вред но сти не мо гу би ти на сле ђе ко је ће мо 
оста ви ти на ред ним ге не ра ци ја ма да га вра ћа ју. 

9.  Фор мИ ра ЊЕ ИН ТЕр вЕНТ Ног ФоН Да 
за По Др ШКУ ПрЕД У зЕ ЋИ ма 
По го ЂЕ НИм ЕКо Ном СКом КрИ зом

Нео п ход но је не ко ли ко пу та по ве ћа ти бу џет Фон-
да за раз вој, са на ме ном фи нан си ра ња са на ци о них 
про гра ма у при вре ди. Осно ву оправ да но сти при ме-
не ова кве ме ре ви ди мо у чи ње ни ци да је отва ра ње 
јед ног рад ног ме ста ску пље за др жа ву не го по др шка 
ње го вом очу ва њу. Сред ства за ове на ме не тре ба 
до де љи ва ти на осно ву јав ног по зи ва, ка ко би обез-
бе ди ли усло ве за рав но пра ван по ло жај свих пред-
у зе ћа за ин те ре со ва них за ову вр сту по мо ћи. Усло ви 
одо бра ва ња кре ди та, кри те ри ју ми оце њи ва ња при-
сти глих зах те ва и од лу ке о до де ли мо ра ју би ти јав ни. 
Ко ри сни ци кре ди та су ду жни да под не су од го ва ра-
ју ће га ран ци је за вра ћа ње кре ди та, као и по слов не 
пла но ве ко ји оправ да ва ју до де лу ове вр сте кре ди та. 

10.  УНа ПрЕ ЂЕ ЊЕ Из во за И Сма ЊЕ ЊЕ 
СПоЉ Но Тр го вИН СКог ДЕ ФИ ЦИ Та

Пру жи ће мо кон крет ну фи нан сиј ску и ад ми ни стра тив-
ну по моћ ком па ни ја ма ко је има ју из во зне про гра ме, у 

ви ду јеф ти них кре ди та, са ду жим ро ко ви ма от пла те и 
пу тем сни жа ва ња тро шко ва га ран ци ја за из во зне по-
сло ве јер је из воз глав ни из вор ду го роч не мо не тар не 
ста бил но сти и при вред ног ра ста.

Ве ли ки до при нос за по сле но сти и из во зним ре зул-
та ти ма ће да ти ве ћа по др шка стра ним ди рект ним 
ин ве сти ци ја ма у сек то ру ин ду стри је, по себ но про-
из вод ње, јер до са да шњи по да ци го во ре да су та кви 
ула га чи нај ве ћи ге не ра тор ра ста из во за и но вих рад-
них ме ста. 

Нео п ход но је по др жа ти по ве ћа ње сте пе на фи на ли-
за ци је про из во да на ме ње них из во зу и пред у зе ти 
ак тив но сти ка ко би се оства ри ла ге о граф ска ди вер-
зи фи ка ци ја из во за јер го то во це ло куп ни спољ но тр-
го вин ски су фи цит Ср би ја оства ру је на тр жи шти ма 
пет зе ма ља, као и пре те жни део уво за.

11.Фор мИ ра ЊЕ Из во зНЕ БаН КЕ

Го то во све зе мље има ју спе ци ја ли зо ва не аген ци је за 
пру жа ње фи нан сиј ске по др шке из во зу. Ове аген ци је 
мо гу би ти ор га ни зо ва не као бан ке, ре о си гу ра ва ју ћа 
дру штва или фи нан сиј ске кор по ра ци је, и углав ном су 
у вла сни штву др жа ве. Та кво ре ше ње је при ме ње но у 
свим раз ви је ним зе мља ма и у зе мља ма ре ги о на ко је 
има ју мно го ве ћи из воз од Ср би је, те се мо же ве ро ва-
ти да би и код нас да ло по зи тив не ре зул та те. 

Др жа ва тре ба у пр вој фа зи да бу де је ди ни вла сник ка-
ко би ње но по сло ва ње би ло ор га ни зо ва но на не про-
фит ном прин ци пу, што би до при не ло по ну ди мно го 
по вољ ни јих усло ва кре ди ти ра ња од са да шњих, док би 
сви пла сма ни би ли оси гу ра ни др жав ним га ран ци ја ма, 
а евен ту ал ни про фит би био ре ин ве сти ран у про ши ре-
ње кре дит ног по тен ци ја ла. По ред оства ре ња из во зних 
ци ље ва, осни ва њем из во зне бан ке би се ве ћа па жња 
мо гла по све ти ти оства ри ва њу ци ље ва ре ги о нал ног 
раз во ја јер би се у кри те ри ју ме за одо бра ва ње кре ди та 
увр сти ли и при о ри те ти у ве зи са по вла шћи ва њем из-
во зни ка из нај не ра зви је ни јих де ло ва Ре пу бли ке. 
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12. По ЛИ ТИЧ Ка НЕ У ТраЛ НоСТ Ср БИ јЕ

Кра јем 2011. го ди не, ДСС се из ја сни ла за „еко ном-
ски са мо стал ну, по ли тич ки и вој но не у трал ну“ Ср би-
ју, од но сно Ср би ју ко ја за др жа ва сво ју не за ви сност 
и оста је ван ин те гра ци о них то ко ва у Европ ску уни ју 
и НА ТО – две ор га ни за ци је чи је је ру ко вод ство али и 
ве ћи на чла ни ца на шој зе мљи ја сно ста ви ло да зна ња 
да не же ли да по шту је наш те ри то ри јал ни ин те гри тет 
на Ко со ву и Ме то хи ји и усло ви ло да ље ин те гра ци је 
по сте пе ним, али де цид ним при зна њем КиМ као ен-
ти те та ко ји је одво јен од Ср би је.

По ли тич ка не у трал ност под ра зу ме ва ус по ста вља ње 
но вих од но са Ср би је и ЕУ ко ји би се за сни ва ли на чи-
стом ра чу ну и на раз ви је ној еко ном ској са рад њи у 
обо стра ном ин те ре су.

Сво ђе ње чи стог ра чу на и здра ве еко ном ске са рад ње 
са ЕУ мо ра да ува жи чи ње ни цу да су чла ни це Европ-
ске уни је нај ве ћи еко ном ски парт не ри Ср би је али и 
да је ин си сти ра ње на то ме да „ЕУ не ма ал тер на ти-
ву“ у усло ви ма еко ном ске кри зе пот пу но по гре шно. 
По ли ти ка „бе зал тер на тив но сти“ је та ко ја во ди ка 
еко ном ској за ви сно сти и гу бље њу еко ном ског су ве-
ре ни те та, док би по ли ти ка про на ла же ња еко ном ских 
и по ли тич ких ал тер на ти ва мо гла да отво ри срп ској 
еко но ми ји но ве хо ри зон те, тр жи шта, парт нер ства и 
са ве зни штва.

13. за Ла га ЊЕ за ПрЕ И СПИ ТИ ва ЊЕ ССП

Вла да Ср би је је по че ла са јед но стра ном при ме ном 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 1. ја ну-
а ра 2009. го ди не. Та да је за по чео про цес уки да ња 
ца рин ских ба ри је ра за ин ду стриј ске и по љо при вред-
не про из во де из ЕУ, са обра зло же њем да се „скра ти 
вре ме“ из ме ђу при ме не спо ра зу ма и сти ца ња ста ту са 
кан ди да та за члан ство у ЕУ. 

ДСС је и та да твр ди ла, и до са да ни је про ме ни ла став, 
да је та ква од лу ка штет на по Ср би ју, да до ма ћу при-

вре ду, по себ но по љо при вред ни ке ста вља у не рав но-
пра ван по ло жај у од но су на кон ку рен те из ЕУ и да 
се у ње го вој при ме ни на ла зи им пли цит но при зна ње 
Ко со ва као “су сед не др жа ве“ са ко јом тре ба раз ви ја-
ти до бро су сед ске од но се. Због то га је наш став да је 
по треб но усво ји ти на ци о нал но од го вор ну плат фор му 
са рад ње са ЕУ, ко ја је за сно ва на на прин ци пи ма рав-
но прав но сти, др жав ног ин те гри те та и су ве ре ни те та 
Ср би је, ко ја је окре ну та ин те ре си ма при вре де Ср би је.  
На осно ву та кве плат фор ме се не би мо гли скла па ти, 
а по себ но не при ме њи ва ти, спо ра зу ми ко ји су штет ни 
по би ло ко ји ин те рес Ср би је, а по себ но по њен те ри-
то ри јал ни ин те гри тет и др жав ни су ве ре ни тет. 

Сни же ње ца ри на на осно ву ССП зна чај но је сма њи-
ло бу џет ске при хо де, а тај ма њак у бу џе ту се мо рао 
на док на ди ти из дру гих из во ра те су не сра змер но по-
ве ћа ва не ак ци зе на го ри во, ци га ре те, ка фу и ал ко хол-
не на пит ке. Има ју ћи у ви ду пр ве три го ди не при ме не 
ССП про це ње но је да је укуп ни гу би так са мо од не-
на пла ће них ца ри на ве ћи од 500 ми ли о на евра, а као 
ко ла те рал на ште та се по ја вљу је по ве ћа ни тро шак 
за гра ђа не у ви ду ве ћих ак ци за ко је су за три го ди не 
уве ћа не за су му од око 80 ми ли јар ди ди на ра.

14.  Др Жав НИ ПоД СТИ Ца јИ 
ИН вЕ СТИ ЦИ ја ма

До не ће мо све о бу хва тан про пис ко јим ће би ти ре гу ли-
са но пи та ње пра ва на др жав ну по моћ, кри те ри ју ми 
ко ји ма да ва лац др жав не по мо ћи тре ба да се ру ко-
во ди при ли ком од лу чи ва ња, уку пан обим сред ста ва 
ко ја се мо гу до де ли ти ко ри сте ћи ин стру мент др жав-
ног под сти ца ја, за тим уку пан обим и об лик др жав не 
по мо ћи ко је је дан ко ри сник мо же до би ти. 

За од ре ђи ва ње ви си не др жав не по мо ћи ин ве сти ци-
ја ма ко ри сти ће мо стан дар де нај ра зви је ни јих европ-
ских зе ма ља. За ко ном ће мо ре гу ли са ти при о ри те те 
до де ле др жав не по мо ћи са ста но ви шта при вред не 
гра не или ге о граф ске обла сти у ко јој се ре а ли зу је 
про је кат за ко ји се тра же др жав ни под сти ца ји. 
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По себ ну па жњу тре ба усме ри ти на оне про јек те ко ји 
кре и ра ју но ва рад на ме ста, ко ји су усме ре ни на ула га-
ња у про из вод не де лат но сти, ула га ња у не раз ви је на 
под руч ја, и у ко ји ма по сто ји ја сно од ре ђе но соп стве но 
уче шће но си ла ца про јек та. Сма тра мо да је по треб но 
на пра ви ти раз ли ку из ме ђу те ла ко ја се ба ве оце ном 
при спе лих при ја ва за др жав не под сти ца је и њи хо вим 
одо бра ва њем, од те ла ко ја кон тро ли шу на чин упо тре-
бе др жав них под сти ца ја и ефек те, ка ко би се из бе гла 
си ту а ци ја да исти др жав ни ор ган од лу чу је о до де ли 
сред ста ва и вр ши кон тро лу ко ри шће ња сред ства др-
жав не по мо ћи. Кон тро лу др жав не по мо ћи ће оба вља-
ти ко ми си ја не за ви сна од из вр шне вла сти. 

15. Фор мИ ра ЊЕ раз вој НЕ БаН КЕ

Све зе мље ре ги о на, ко је су успе шно про шле кроз 
про цес тран зи ци је, из гра ди ле и об но ви ле по сто је-
ћу ин фра струк ту ру, про цес про ме на у при вред ној 
струк ту ри и фи нан си ра ње из град ње ин фра струк тур-
них про је ка та ба зи ра ле су на по сло ва њу раз вој них 
ба на ка. По ред кре ди ти ра ња при вре де, упра вља ња 
кре дит ним ли ни ја ма за фи нан си ра ње ин фра струк-
тур них про је ка та, раз вој не бан ке се ба ве и по сло ви-
ма из да ва ња га ран ци ја за прав на и фи зич ка ли ца ко-
ја су скло пи ла кре дит не по сло ве са ко мер ци јал ним 
бан ка ма, а га рант свих пла сма на и из да тих га ран ци ја 
раз вој не бан ке је др жа ва. 

У Ср би ји основ ну уло гу у кре ди ти ра њу раз во ја при-
вре де из др жав них из во ра вр ло успе шно оба вља 
Фонд за раз вој Ср би је. Про це њу је се да би за по тре бе 
убр за ног раз во ја при вре де би ло нео п ход но обез бе-
ди ти бар три пу та ве ћи кре дит ни по тен ци јал од са да 
рас по ло жи вог. Упра во због то га се пред ла же да по-
ред Фон да, ко ји тре ба да на ста ви свој успе шан рад, 
у про цес по др шке при вре ди и ин ве сти ци ја ма бу де 
укљу че на но во о сно ва на раз вој на бан ка. Сред ства за 
пла сма не би се обез бе ди ла на ба зи кре дит них ли ни-
ја из ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја (ММФ, 
ЕИБ, ЕБРД, раз вој них ба на ка дру гих др жа ва), кре ди-
та од дру гих др жа ва (кре дит Ру ске Фе де ра ци је) и од 

сред ста ва из бу џе та ко ја су на ме ње на ре а ли за ци ји 
ка пи тал них ин ве сти ци ја, али и на осно ву из да ва ња 
об ве зни ца, са га ран ци јом др жа ве. 

16.  ра ЦИ о НаЛ На По Тро ШЊа УмЕ СТо 
ШТЕД ЊЕ

Кри за је до при не ла да се под ра зу ме ва да штед ња 
увек мо ра би ти је дан од прин ци па ра да др жав не 
упра ве. Исто вре ме но, др жа ва не сме  да пре ста не да 
ин ве сти ра. Из лаз је у ин ве сти ци ја ма и па мет ном ула-
га њу. Све зе мље ко је се од го вор но по на ша ју пре ма 
сво јој при вре ди по ве ћа ле су из два ја ња за ин ве сти ци-
је ка ко би на док на ди ле пад ин ве сти ци о не ак тив но сти 
при ват ног сек то ра и пад из во зне тра жње. Док срп ска 
пред у зе ћа не по стиг ну кон ку рент ност до вољ ну да 
обез бе де раст на ба зи из во за, др жа ва мо ра да под-
сти че до ма ћу по тро шњу кроз ин ве сти ци је у гра ђе ви-
нар ство, по љо при вре ду, ин фра струк ту ру, енер ге ти ку. 
Ове гра не обез бе ђу ју нај ве ћи број рад них ме ста и при-
хо да при вре де, а ин ве сти ци је ће обез бе ди ти лан ча ни 
ефе кат по ра ста тра жње и за про из во ди ма дру гих гра-
на. Раст тра жње ће би ти оства рен на осно ву сма ње ња 
це на, као и на осно ву по тро шње гра ђа на, чи ји ће се 
при хо ди оси гу ра ти и по ве ћа ти због по кре та ња ин ве-
сти ци о ног ци клу са у на ве де ним гра на ма. 

17. јав Но-ПрИ ваТ На ПарТ НЕр СТва

Јав но-при ват но парт нер ство (ЈПП) као мо дел фи-
нан си ра ња ин фра струк тур них про је ка та има зна чај-
не пред но сти над фи нан си ра њем на осно ву из два ја-
ња из бу џе та, а по себ но за ду жи ва ња у ино стран ству. 
ЈПП зах те ва ју ма ња ула га ња др жа ве, сма њу ју ри зи-
ке за обе стра не, обез бе ђу ју тран сфер тех но ло ги је, 
по де лу до би ти, при то ме не ма угро жа ва ња сво ји не 
над имо ви ном јер су уго во ри вре мен ски огра ни че-
ни. При ме на овог мо де ла фи нан си ра ња ин ве сти ци ја 
у све ту је вр ло  рас про стра ње на у про јек ти ма по пут 
из град ње пу те ва, елек тра на, мо сто ва, ту не ла, мо дер-
ни за ци је пру га и об на вља ња во зног пар ка, из град ње 
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ко му нал не ин фра струк ту ре гра до ва, јав ног пре во за, 
де по ни ја, во до во да, ка на ли за ци о не мре же. Има ју ћи 
у ви ду по тре бе за ве ли ким ула га њи ма ко ја су нео п-
ход на у мо дер ни за ци ји и из град њи ин фра струк ту ре, 
што ће у крат ком ро ку да ти ве ли ки до при нос упо-
шља ва њу до ма ћих ком па ни ја, овај мо дел фи нан си-
ра ња ин фра струк тур них про је ка та ће има ти нај зна-
чај ни је ме сто.

18. ПоД СТИ Ца ЊЕ раз во ја вЕ ЛИ КИХ 
ПрИ врЕД НИХ СИ СТЕ ма

Ве ли ки при вред ни си сте ми јав ног или при ват ног сек-
то ра су око сни ца тех но ло шког и ин ду стриј ског раз во-
ја свих зе ма ља. Ова кри за је до ка за ла да при вре де 
чи ја је сна га за сно ва на на кон ку рент но сти ве ли ких 
при вред них си сте ма има ју ве ћу ста бил ност. Рад ве-
ли ких си сте ма ве зу је упо шље ност и кон ку рент ност 
нај ве ћег де ла ма лих и сред њих пред у зе ћа, по не кад 
и чи та вих ре ги о на, обез бе ђу је уса вр ша ва ње тех нич ке 
и ка дров ске осно ве при вре де, пре суд но ути че на из-
во зне ре зул та те зе мље, те њи хо ву уло гу тре ба схва-
ти ти мно го ши ре од ту ма че ња за сно ва ног на бро ју 
за по сле них и еко ном ској ефи ка сно сти. Ожи вља ва ње 
ра да ве ли ких при вред них си сте ма ће до при не ти и 
под мла ђи ва њу ка дров ске струк ту ре ин же њер ског и 
ви со ко струч ног ка дра, као и рад ни ка у про из вод њи. 
Мла ди љу ди мо ра ју има ти олак шан пут за по шља ва-
њу у при вре ди.

19. ПрИ ва ТИ за ЦИ ја јав Ног СЕК То ра 
ПрИ врЕ ДЕ

При ва ти за ци ју и ула га ње при ват них ула га ча у фор-
ми ра ње ком па ни ја у до ме ну јав ног сек то ра тре ба 
под сти ца ти на на ци о на л ном и ло кал ном ни воу, али 
кључ на јав на пред у зе ћа мо ра ју оста ти у пре те жно 
др жав ном вла сни штву. 

Јав ни сек тор при вре де тре ба ре фор ми са ти та ко да се 
нај пре, кроз ор га ни за ци о но и фи нан сиј ско ре струк ту-

ри ра ње, обез бе ди ње го ва спо соб ност да кон ку ри ше 
при ват ним по ну ђа чи ма јав них услу га, што тре ба да 
бу де учи ње но у ро ку од нај да ље три го ди не. За то 
вре ме тре ба от кло ни ти све ад ми ни стра тив не и ре гу-
ла тор не пре пре ке ула ску при ват них ула га ча и ком па-
ни ја у сек тор јав них услу га, а ка да се ство ри кри тич-
на ма са по ну ђа ча, кроз де ре гу ла ци ју це на, отво ри ти 
про стор за рав но прав ну утак ми цу свих уче сни ка на 
тр жи шту за при до би ја ње по сто је ћих и но вих ко ри-
сни ка про из во да и услу га. 

Рад, це не и ква ли тет услу га јав ног сек то ра тре ба ре-
гу ли са ти кроз кон тро лу и ути цај ре гу ла тор них те ла 
ко ја мо ра ју би ти осло бо ђе на од ути ца ја др жав них ор-
га на, по себ но по је ди них пар ти ја. 

За јав ни сек тор по сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње стра-
них ула га ча ко је је за са да за не ма ре но. Ства ра њем 
усло ва за ма њин ско ула га ње и за из град њу но вих ка-
па ци те та на прин ци пи ма за јед нич ког ула га ња са др-
жав ним ком па ни ја ма и кон це си ја, тре ба ис ко ри сти ти 
ис по ље ну за ин те ре со ва ност без гу бит ка кон тро ле 
над тим сек то ром.

20. УНа ПрЕ ЂЕ ЊЕ Ко мУ НаЛ НЕ 
ИН Фра СТрУК ТУ рЕ И ЕФИ Ка СНо СТИ 
ра Да јав Но-Ко мУ НаЛ НИХ ПрЕД У зЕ Ћа 

То ком из ра де Ло кал них про гра ма раз во ја, мно ге оп-
шти не су ис та кле да се још увек су о ча ва ју са озбиљ-
ним про бле ми ма не до стат ка ква ли тет не пи ја ће во де, 
дру ги ма је нај ве ћи про блем пи та ње од во ђе ња от пад-
них во да, у тре ћи ма упра вља ње чвр стим от па дом, а 
у сви ма су це не и ква ли тет ис по ру ке га са апо стро фи-
ра ни као на ра ста ју ћи про блем. При то ме ста нов ни ци 
Ср би је, по себ но ве ћих гра до ва, из два ја ју и до 30 % 
ме сеч не за ра де за пла ћа ње ко му нал них услу га (га са, 
во де, град ског пре во за, одр жа ва ња јав них и зе ле-
них по вр ши на, од но ше ња сме ћа, јав ног осве тље ња 
и дру гих ра чу на). Је дан од раз ло га то ли ког уче шћа 
тро шко ва ко му нал них услу га у укуп ним тро шко ви ма 
до ма ћин ста ва је и мо но пол ски по ло жај и од го ва ра ју-
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ће по на ша ње јав но ко му нал них пред у зе ћа. Ре ше ње 
се на ла зи у ре про гра ми ра њу ду го ва гра ђа на и уки да-
њу за те зних ка ма та за ду го ва ња кра ћа од 6 ме се ци, 
ускла ђи ва њу це на са ра стом про сеч них за ра да, а не 
као до са да са по ра стом це на на ма ло, и ра ци о нал ни-
јем по сло ва њу јав них ко му нал них пред у зе ћа на осно-
ву уште да у не по треб ним тро шко ви ма. 

21. за ШТИ Та До ма ЋИХ По НУ Ђа Ча

У вре ме еко ном ске кри зе од го во ри на те ку ће про бле-
ме мо ра ју би ти ефи ка сни, а је дан од на чи на да др жа-
ва од го во ри зах те ви ма при вре де је сте и ње на ак тив на 
уло га као на ру чи о ца у по ступ ци ма јав них на бав ки. По-
ка за ло се да су, у усло ви ма кри зе, за ме ра ма за шти те 
до ма ће ин ду стри је и до ма ће при вре де по се гле и нај-
ра зви је ни је зе мље све та. По др шка до ма ћој при вре ди 
ни је пи та ње про тек ци о ни зма, већ еко ном ске ра ци о-
нал но сти, јер за вре ме кри зе не ма ва жни јег за дат ка 
од очу ва ња до ма ће при вре де и рад них ме ста. С об-
зи ром да мно ги по ну ђа чи на тен де ри ма јав них пред-
у зе ћа и др жа ве уче ству ју ну де ћи стра не про из во де, 
по не кад пот пу но сум њи вог ква ли те та, али че сто са 
дам пин шким це на ма, ка ко би до ве ли до про па сти до-
ма ћу кон ку рен ци ју, крај ње је вре ме да се пре ци зни је 
де фи ни ше шта је то до ма ћи про из вод и да се ње го-
вом про из во ђа чу да ју зна чај не пред но сти у од но су на 
стра не про из во де, на рав но, ни ка да на ште ту гра ђа на 
Ре пу бли ке Ср би је као крај њих ко ри сни ка. 

22. раз вој По Љо ПрИ врЕ ДЕ

Раз вој по љо при вред не про из вод ње и очу ва ње 
аграр них ре сур са Ср би је пред ста вља је дан од на ших 
нај ва жни јих ци ље ва. Еко ном ски по тен ци ја ли по љо-
при вре де, има ју ћи у ви ду њен зна чај за пре ра ђи вач-
ку ин ду стри ју, тр го ви ну и ту ри зам, пред ста вља ју нај-
ве ћу раз вој ну шан су Ср би је у бли жој бу дућ но сти. 

Еко ном ски на пре дак по љо при вре де мо же да се оче-
ку је ако се обез бе ди убр за на об но ва ме ха ни за ци је, 

укруп ња ва ње по се да ко ји се об ра ђу ју, пу на при ме на 
основ них агро тех нич ких ме ра као што је на вод ња ва-
ње и ко ри шће ње ве штач ког ђу бри ва, ор га ни зо ва ни и 
кон ку рент ни от куп уз га ран то ва не це не. Суб вен ци је 
за мле ко и ме со мо ра ју да пра те трен до ве њи хо вих 
кре та ња у зе мља ма у окру же њу.

Да би смо оства ри ли овај циљ, обез бе ди ће мо дво-
стру ко ве ћи аграр ни бу џет од оно га ко ји Ср би ја има 
да нас. На осно ву ве ћег бу џе та ће мо ћи да се обез-
бе де по ве ћа не ин ве сти ци је у опре му и ме ха ни за ци ју. 
Да би се по ве ћа на из два ја ња ис ко ри сти ла на нај бо-
љи на чин, нео п ход но је по ди ћи ни во зна ња о при-
ме ни но вих тех но ло ги ја, уво ђе њу стан дар да и до бре 
по љо при вред не прак се, као и про да ји, мар ке тин гу и 
упра вља њу га здин ством.

Фи нан сиј ска по др шка по љо при вре ди не тре ба да за-
ви си са мо од об ра ђи ва не по вр ши не или бро ја гр ла 
сто ке, већ ће би ти усме ре на и на пре ми ра ње це на 
про из во да, ка ко би се под ста кла за ин те ре со ва ност 
за ве ће при но се, за тим на сма ње ње це на ре про ма-
те ри ја ла и по треб не опре ме, а по себ ни про гра ми 
по др шке тре ба да бу ду усме ре ни на ја ча ње ин фра-
струк ту ре про из во ђа ча ко ји има ју из во зне по тен ци-
ја ле. Пра вил ним усме ра ва њем по др шке и под сти ца-
њем кон ку рен ци је на стра ни от ку па обез бе ди ће мо 
суб вен ци о ни са ње про из во ђа ча и ко ри сни ка, уме сто 
оних ко ји тр гу ју про из во ди ма. 

Фи нан си ра ће мо про гра ме по љо при вре де ко ји су 
по ве за ни са ви шим фа за ма пре ра де и за јед нич ке 
про из вод ње, ка ко би обез бе ди ли суп сти ту ци ју уво-
за број них пре храм бе них про из во да, али и по ве ћа ли 
еко ном ски ка па ци тет из во за за сно ва ног на по љо-
при вред ним про из во ди ма. 

23. рЕ вИ Та ЛИ за ЦИ ја И Из граД Ња 
СИ СТЕ ма за На воД Ња ва ЊЕ

Има ју ћи у ви ду кли мат ске и дру ге про ме не на вод-
ња ва ње оста је је дан од озбиљ них за да та ка др жа ве 
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у бу дућ но сти, јер при ват не ин ве сти ци је се у том сег-
мен ту мо гу оче ки ва ти са мо у до ме ну на бав ке опре-
ме за на вод ња ва ње. Уз не знат не ин ве сти ци је у Вој-
во ди ни би мо гло да се на вод ња ва 100.000 хек та ра, 
зна чи пет пу та ви ше. То је вр ло ре а лан план ка да се 
зна да ка нал Д-Т-Д са да об у хва та 960 ки ло ме та ра ка-
нал ске мре же, и да има ви ше од 22.000 ки ло ме та ра 
ка нал ске мре же ко ја се де ли мич но мо же по ве за ти 
са глав ним ка на лом. Од вод ња ва ње ми ли он хек та-
ра и на вод ња ва ње 500.000 хек та ра је циљ нај ве ћег 
ин фра струк тур ног про је ка та у по љо при вре ди. До тог 
ци ља мо же мо до ћи до 2020. го ди не, а до оства ре-
ња пр ве фа зе већ за три го ди не, јер у тој фа зи ни су 
по треб на ис ко па ва ња но вих ка на ла, већ са мо са на-
ци је пре вод ни ца, про ду бља ва ња ка на ла и уград ња 
са вре ме ни јих и ја чих пум пи. 

Сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та би ће обез бе-
ђе на ини ци ра њем кре дит ног аран жма на са Ру ском 
Фе де ра ци јом и при вла че њем стра те шких ула га ча ко-
ји у овом по слу има ју по зи тив на ис ку ства, по пут ула-
га ча из Изра е ла, Хо лан ди је и Бра зи ла. 

24. ЕНЕр гЕ ТИ Ка 

Но ве ин ве сти ци је у енер гет ски сек тор осим ге не ри-
са ња рад них ме ста и за ма ха ко ји ће до не ти при вре-
ди, ства ра ју нео п ход не, ин фра струк тур не пред у сло-
ве за до ла зак ин ве сти ци ја у дру ге гра не при вре де. 
Ср би ја ће из град њом но вих енер гет ских ка па ци те та 
по ста ти енер гет ски ли дер овог де ла Евро пе и при-
влач на де сти на ци ја за ин ве сти то ре, по го то ву оне 
ко ји ко ри сте гас као си ро ви ну или енер гент у про-
це су про из вод ње. За ла же мо се да се фи нан си ра-
ње круп них енер гет ских про је ка та ра ди и уз парт-
нер ство са при ват ним сек то ром. За ре кон струк ци ју 
по сто је ћих енер гет ских ка па ци те та по треб но је про-
на ћи сред ства у ви ду до ка пи та ли за ци је ка ко би др-
жа ва за др жа ла ве ћин ски и кон трол ни па кет ак ци ја. 

До не ће мо за ко не и ме ре ко ји ће до при не ти ра ци-
о нал ни јој упо тре би енер ги је, по себ но елек трич не 

енер ги је. За енер гет ску бу дућ ност Ср би је и ре ги о-
на ва жну уло гу има ефи ка сна ре а ли за ци ја про јек та 
Ју жни ток и га си фи ка ци ја зе мље. По кре ну ће мо ко-
ри шће ње об но вљи вих и еко ло шки чи стих енер гет-
ских по тен ци ја ла на ших ре ка, ве тра и сун ца ко је је 
у Ср би ји пот пу но за не ма ре но, а ин ве сти ци је у тим 
сег мен ти ма енер ге ти ке у све ту ра сту по нај бр жим 
сто па ма. 

25. раз вој гра ЂЕ вИ Нар СТва

У про шло сти је број за по сле них у гра ђе ви нар ству 
био и пет пу та ве ћи, а пре са мо три го ди не био је 
ве ћи за 30.000. Ло ше ста ње у гра ђе ви нар ству, ко-
је у свом де ло ва њу укљу чу је пре ко 30 при вред них 
гра на, до ве ло је до зна чај ног сма ње ња оби ма по-
сло ва, па и до ве о ма оте жа ног ра да дру гих при-
вред них гра на. Због то га је по раст ин ве сти ци ја у 
гра ђе ви нар ству је дан од кључ них при о ри те та ДСС 
у на ред ном пе ри о ду. ДСС ће се по себ но за ла га ти 
да оно до би је ста тус јед ног од стра те шких сек то ра 
раз во ја. Сто га је осни ва ње је дин стве ног ми ни стар-
ства про стор ног пла ни ра ња и гра ђе ви не ре ше ње 
за цен тра ли за ци ју ме ра и на по ра за опо ра вак гра-
ђе вин ске ин ду стри је и из град ње у Ср би ји. Нео п ход-
но је и убр за ње  про це ду ра  за  до би ја ње  гра ђе-
вин ских  до зво ла  и  ре ша ва ње имо вин ско-прав них  
пи та ња, ко је се го ди на ма обе ћа ва. Уво ђе ње  ин те-
гри са ног ин фор ма ци о ног си сте ма  ко ји  уве зу је  све  
чи ни о це из да ва ња  до зво ле од  су до ва, но та ра  на  
ове ри  уго во ра,  пре ко  по ре ске упра ве,  ка та стра,  
ди рек ци је  за  из град њу  и  над ле жних  се кре та-
ри ја та је са мо јед на од ме ра ко ја би до при не ла 
оства ре њу тог ци ља. Дру га је за вр ше так ка та стра 
не по крет но сти као пред у сло ва за ре ше ње имо вин-
ско-прав них од но са др жа ве и при ват ног сек то ра. 
Пред ла же мо и осни ва ње га рант ног фон да од не ак-
тив не др жав не имо ви не, ко ји би обез бе ђи вао бан-
кар ске га ран ци је гра ђе вин ским пред у зе ћи ма да би 
мо гла да из во де ра до ве у зе мљи и ино стран ству, 
као и да ре про гра ми ра ју оба ве зе ко је има ју пре ма 
бан кар ском сек то ру. 
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26. рУ раЛ НИ раз вој И оЧУ ва ЊЕ СЕ Ла

Је дан од нај ве ћих струк тур них про бле ма срп ског 
дру штва да нас је сте бр зо сма њи ва ње и ста ре ње се о-
ског ста нов ни штва, као и де ва ста ци ја по љо при вре де, 
што је по сле ди ца ви ше де це ниј ског за не ма ри ва ња 
ру рал ног раз во ја. За у ста вља ње не га тив них про це са 
ко ји су за хва ти ли се о ско ста нов ни штво мо гу ће је по-
сти ћи ства ра њем бо љих усло ва жи во та, као и по ве-
ћа њем при ли ка за про на ла же ње по сла, из ван по љо-
при вре де. Цен трал ним ме ра ма ће мо ре ши ти пи та ње 
от ку па про из во да, ство ри ти усло ве за по ди за ње ма-
њих по го на за пре ра ду по љо при вред них про из во да, 
из град њу скла ди шта и на бав ку хлад ња ча. По се бан 
ак це нат ће би ти ста вљен на обез бе ђе ње нео п ход не 
ин фра струк ту ре (ко му нал на ин фра струк ту ра, си сте ми 
за на вод ња ва ње, ло кал ни пу те ви, те ле фон и ин тер-
нет итд.) и уна пре ђе ње услу жних де лат но сти ве за них 
за по љо при вре ду, по пут ту ри зма, тр го ви не и дру гих 
де лат но сти. По др шка ће би ти пру же на и ка да је у 
пи та њу из град ња ре ги о нал ног иден ти те та, при ме на 
ак тив ног мар ке тин га и ства ра ње брен до ва. По себ ни 
про гра ми ће би ти на ме ње ни очу ва њу об но вљи вих и 
нео б но вљи вих при род них ре сур са и уна пре ђе њу жи-
вот не сре ди не, ко ја ће и у бу дућ но сти би ти глав на 
пред ност ру рал них сре ди на. 

27.  ПрЕД У зЕТ НИ ШТво И раз вој ма ЛИХ 
И СрЕД ЊИХ ПрЕД У зЕ Ћа (мСПП)

Да бисмо уна пре ди ли струк ту ру и еко ном ску сна гу 
сек то ра МСП, из бу џе та на ме ње ног по др шци МСП, 
пу тем кре ди та и бес по врат них ула га ња, до при не-
ће мо афир ма ци ји про из вод них ма лих и сред њих 
пред у зе ћа кроз укљу чи ва ње у про јек те са ве ли ким 
пред у зе ћи ма; су фи нан си ра ће мо ак тив но сти усме ре-
не на ино ва ци је и кон ку рент ност и по ве зи ва ње са 
на уч но-ис тра жи вач ким ор га ни за ци ја ма. Из фон да 
ко ји ће би ти на ме њен по др шци из во зу, из дво ји ће се 
по себ на сред ства за из воз пред у зе ћа ко ја у ра ни јем 
пе ри о ду ни су ни ка да из во зи ла, ко ја има ју ори ги на-
лан про из вод, за сно ван на до ма ћем зна њу и ре сур-

си ма и за про из во де ко ји мо гу пред ста вља ти срп ски 
бренд на стра ним тр жи шти ма. Ство ри ће мо усло ве 
за бр жи раз вој фи нан сиј ских тр жи шта, ја ча ње кон-
ку рен ци је на бан кар ском тр жи шту и за осни ва ње 
спе ци фич них ин сти ту ци ја на ме ње них фи нан си ра њу 
МСПП.

28. за ШТИ Та ЖИ воТ НЕ СрЕ ДИ НЕ 

Ср би ја тре ба да те жи стал ном еко ном ском ра сту, али 
та квом ко ји обез бе ђу је очу ва ње ње них при род них 
ре сур са и за шти ту жи вот не сре ди не. Су шти на та квог 
раз во ја за сни ва се на прин ци пу “ми сли зе ле но” ко ји 
на ла же ху ма ни за ци ју прин ци па тра ди ци о нал не еко-
но ми је и дру штве ни раз вој ко ји ће обез бе ди ти склад 
из ме ђу по тре бе за еко ном ским ра стом и очу ва њем 
жи вот не сре ди не. 

Ка ко би смо сма њи ли ути цај от па да на жи вот ну сре-
ди ну, по треб но је ус по ста ви ти си стем упра вља ња от-
па дом ко јим би се он ства рао кон тро ли са но и да ље 
тре ти рао у скла ду са прин ци пи ма очу ва ња жи вот-
не сре ди не. То под ра зу ме ва де фи ни са ње стра те ги-
је упра вља ња от па дом ко ја би од ре ди ла на чи не за 
пре вен ци ју и сма ње ње на ста ја ња от па да, као и мо-
гућ но сти ње го вог по нов ног ко ри шће ња и вра ћа ња у 
по тро шњу. Ко ри шће њем от па да као ал тер на тив ног 
из во ра енер ги је на ше дру штво мо же да оства ри зна-
чај не уште де са аспек та сма ње ња по тро шње стру је 
и дру гих енер ге на та, док пред у зет ни штво у обла сти 
упра вља ња от па дом мо же да бу де при ли ка за отва-
ра ње ве ли ког бро ја рад них ме ста и оства ри ва ње 
про фи та кроз ди рект не до ма ће и стра не ин ве сти ци је.

29.  ДУ Нав Као Ко рИ Дор 
за По ШЉа ва Ња 

Па не вроп ски Ко ри дор 7 или Ду нав ски ко ри дор је је-
дан од нај ва жни јих европ ских пу те ва, а за јед но са 
Рај ном и Мај ном пред ста вља нај ва жни ји во де ни пут 
на кон ти нен ту. Овај ко ри дор је за пра во по тен ци јал 
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ко ји нам до но си Ду нав, ко ји је кроз Ср би ју пло ван 
це лом ду жи ном, а не до вољ но је ис ко ри шћен. Ако 
се узме у об зир чи ње ни ца да је реч ни тран спорт је-
дан од нај јеф ти ни јих ви до ва тран спор та и да се у 
бу дућ но сти оче ку је ње го ва екс пан зи ја, ја сно је да 
овај плов ни пут тре ба да бу де је дан од  при о ри те та. 
Пред ност ула га ња у овај ко ри дор ле жи и у чи ње ни-
ци да пут ни, же ле знич ки, ва зду шни и дру ги ко ри-
до ри у ко је тре ба ула га ти мо гу би ти за о би ђе ни, али 
овај, ни за Евро пу, а ни за нас не ма ал тер на ти ву. 

За из град њу при ста ни шта, мо дер ни за ци ју и ши ре ње 
тран спорт них и пре то вар них ка па ци те та по сто је за-
ин те ре со ва ни ула га чи, али ре ша ва ње пи та ња ур ба-
ни стич ког пла ни ра ња, по ве зи ва ња са оста лим ви до-
ви ма тран спор та (ин тер мо дал ни си сте ми) и до би ја ње 
до зво ла за рад, пред ста вља пре пре ку ко ју ће мо от кло-
ни ти у вр ло крат ком ро ку. Ожи вља ва ње тран спор та на 
Ду на ву би до при не ло по ве ћа њу ин ве сти ци ја у во де ни 
тран спорт и на дру гим плов ним ре ка ма и на ка на ли ма. 

30. Тр го вИ На 

Тр го ви на је, по оби му про ме та, ни воу за по сле но сти, 
и до при но сом у ра сту бру то до ма ћег про из во да, јед-
на од нај зна чај ни јих при вред них гра на. Пре по чет-
ка кри зе сто па ра ста тр го ви не и услу га је би ла два 
до три пу та ве ћа од ра ста бру то до ма ћег про из во да, 
а и у вре ме кри зе њен пад је ма њи од па да ин ду-
стриј ске про из вод ње. За хва љу ју ћи то ме што је рад-
но ин тен зив на гра на са ре ла тив но ма лим зах те ви-
ма у од но су на ква ли фи ка ци је за по сле них, тр го ви на 
мо же да ти сна жан до при нос ди на ми ци тр жи шта 
ра да. Нај ве ћи про блем у овој обла сти пред ста вља 
не до вољ на кон ку рен ци ја, ко ја је ре зул тат још увек 
рас ту ће кон цен тра ци је у сек то ру тр го ви не и ви со-
ких ба ри је ра за до ла зак но вих стра них ла на ца ма-
ло про да је. Не до вољ на кон ку рен ци ја  има за по сле-
ди цу по ве ћа ње це не ро ба и угро жа ва ње стан дар да 
гра ђа на. ДСС ће увек по др жа ва ти ја ча ње до ма ћих 
тр го вин ских су бје ка та, њи хо во оса вре ме њи ва ње у 
по сло ва њу, ја ча ње њи хо ве ма те ри јал не осно ве и 

по ди за ње кон ку рент но сти на тр жи шту. Ре ги о нал-
на не рав но мер ност по ну де ро ба на во ди на по тре-
бу по спе ши ва ња те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је 
тр го вин ске мре же и ве ли ких тр го вин ских цен та ра, 
оса вре ме њи ва ње по ну де тр го вин ских услу га пу тем 
ко ри шће ња до стиг ну ћа е-тр го ви не, што је при ли ка 
за ула зак но вих ин ве сти то ра у сек то ру ма ло про да је. 

Сла би из во зни ре зул та ти су де ли мич но ре зул тат 
нео р га ни зо ва ног на сту па срп ских ком па ни ја, по себ-
но у сек то ру пре храм бе них про из во да, на тр жи шти-
ма ма ло про да је у зе мља ма у ре ги о ну, та ко да ће мо 
обез бе ди ти под сти ца је за из ла зак на ших тр го вин-
ских ком па ни ја на стра на тр жи шта и ко ор ди на ци ју 
њи хо вог на сту па са до ма ћим про из во ђа чи ма. ДСС 
ће увек по др жа ва ти до ма ће тр го вин ске су бјек те да 
отва ра ју су пер мар ке те и ме га мар ке те у зе мља ма 
ЦЕФ ТЕ и у зе ма ља ма са ко ји ма има мо спо ра зу ме о 
бес ца рин ском по сло ва њу, чи ме ће се до при не ти ве-
ћем из во зу по себ но пре храм бе них ро ба. 

31. ТУ рИ зам

Срп ски ту ри стич ки по тен ци ја ли ни су до са да до вољ-
но ис ко ри шће ни, ни ти је ту ри зам за у зео зна чај ну 
по зи ци ју у раз вој ној по ли ти ци Ср би је, иако рас по ла-
же мо зна чај ним ре сур си ма за раз вој бањ ског, зим-
ског, здрав стве ног, тран зит ног, кон гре сног, вер ског 
и град ског ту ри зма. Кључ не ак тив но сти у раз во ју 
обла сти ту ри зма у Ср би ји ће се од но си ти на из град-
њу ту ри стич ког брен да Ср би је, ту ри стич ких цен та-
ра и до га ђа ја, што ће до при не ти по ве ћа њу бро ја и 
по вољ ни јој струк ту ри стра них го сти ју, про ду же њу 
њи хо вог бо рав ка у Ср би ји, ве ћој ван пан си он ској по-
тро шњи, као и ујед на ча ва њу ис ко ри шће но сти ту ри-
стич ких ка па ци те та у свим де ло ви ма зе мље и свим 
ви до ви ма ту ри стич ке по ну де. 

Да би се сви по тен ци ја ли и по себ не вр сте ту ри стич-
ких про из во да ис ко ри сти ли у пот пу но сти, по треб но 
је кре и ра ти ту ри стич ку по ну ду та ко да об је ди ни при-
род не по тен ци ја ле са кул тур ним и исто риј ским на-
сле ђем. 
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Ср би ја рас по ла же из у зет ним здрав стве ним рад ни-
ци ма ко ји су се до ка за ли на ме ђу на род ном пла ну и 
ко ји по сти жу од лич не ре зул та те у кар дио хи рур ги ји, 
ор то пе ди ји, фи зи ја три ји, хи рур ги ји ока, пла стич ној 
хи рур ги ји и дру гим гра на ма кла сич не ме ди ци не. По-
ве зи ва њем ком пе тен ци ја за по сле них са уна пре ђе-
ном здрав стве ном ин фра струк ту ром, ле ко ви то шћу 
на ших ба ња, ва зду ха и исто риј ским на сле ђем, мо же 
се оства ри ти пот пу ни за о крет у мо де лу здрав стве-
ног ту ри зма. Здрав стве ни ту ри зам је јед на од нај бр-
же ра сту ћих гра на ту ри зма и до би ја на зна ча ју, због 
све ве ћих раз ли ка у це ни и ква ли те ту здрав стве не 
за шти те, а све ма њих ба ри је ра због про бле ма тран-
спор та на би ло ко ју де сти на ци ју. Овај при ступ би до-
при нео упо шља ва њу те ку ћег ви шка ме ди цин ских 
рад ни ка и при ву као са свим дру ги сег мент по се ти-
ла ца Ср би је. 

32. На мЕН СКа ИН ДУ СТрИ ја

Не ка да је на мен ска ин ду стри ја упо шља ва ла пре ко 
20.000 ви со ко струч них ка дро ва ма шин ске, елек тро-
тех нич ке, хе миј ске и дру гих стру ка и би ла је но си лац 
при вред ног и тех но ло шког раз во ја зе мље. У бу дућ-
но сти ће мо обез бе ди ти усло ве за мо дер ни за ци ју, 
тех нич ко опре ма ње и на уч но-ис тра жи вач ки раз вој 
на мен ске про из вод ње, ка ко би се по но во ус по ста-
ви ло тех но ло шко ли дер ство ове де лат но сти и ка ко 
би се при ву кли вр хун ски мла ди ин же ње ри и струч-
ња ци за рад у овој ин ду стри ји. Це не ћи да је ве ли ки 
део про из вод них ка па ци те та и по ред све га очу ван и 
да по сто ји ин те рес на ших тра ди ци о нал них тр жи шта 
за да љом са рад њом, нео п ход но је по ве ћа ти на по ре 
за упо шља ва ње ње них ка па ци те та кроз ја ча ње при-
сут но сти на ме ђу на род ном тр жи шту и тех но ло шку 
са рад њу са ли де ри ма у овој гра ни. Из воз ла ког на-
о ру жа ња и му ни ци је ће би ти зна чај но уве ћан јер ће 
би ти обез бе ђе на сред ства за тех но ло шко уса вр ша-
ва ње про из вод ње и фи нан си ра ње из во за. При то-
ме та кав из воз ни је прет ња ми ру на ме ђу на род ном 
пла ну, јер ће он би ти ускла ђен са свим огра ни че њи-
ма ко ја по ста вља ју по ве ље и од лу ке Ује ди ње њих 

на ци ја, ко јих се Ср би ја при др жа ва и у свим дру гим 
обла сти ма. 

33.  ИНо ва ЦИ јЕ, На УЧ Но-ИС Тра ЖИ ваЧ КИ 
раД И оБра зо ва ЊЕ

Не ка да је јед на од кључ них пред но сти срп ских ком-
па ни ја би ла струч ност за по сле них. Да нас, а још ви ше 
у бу дућ но сти, ства ра ње тех но ло шких ино ва ци ја, при-
ме на ви со ких тех но ло ги ја, спо соб ност и бр зи на тран-
сфе ра нај са вре ме ни јих до стиг ну ћа на у ке и тех ни ке у 
про из вод не по го не, опре де љи ва ће ко је ком па ни је, 
али и на ци је, има ју пер спек ти ву. Зна ња ко ја да на-
шњи сту ден ти сти чу на фа кул те ти ма, ис тра жи вач ки 
про јек ти ко ји се спро во де у ин сти ту ти ма и у раз вој-
ним цен три ма ком па ни ја опре де ли ће бу дућ ност срп-
ске при вре де. Тех но ло шка опре мље ност мо дер них 
ком па ни ја, ди ги та ли за ци ја у про из вод ним по го ни ма 
и елек трон ско по сло ва ње у ад ми ни стра ци ји ути чу на 
то да и ком пе тен ци је сред ње обра зо ва них за по сле-
них мо ра ју би ти уна пре ђе не и стал но об на вља не. 

Де це ни ја ма уна зад су ин же ње ри ко ји су се шко ло-
ва ли у Ср би ји нај тра же ни ји ка дар у за пад ној Евро-
пи и САД. Ако је њи хо во зна ње из вор успе ха у тим 
зе мља ма, не ма раз ло га да не ве ру је мо у ње го ву 
сна гу да по кре не и до ма ћу при вре ду. Због то га ће-
мо из дво ји ти мно го ви ше сред ста ва за по ве ћа ње 
бро ја сту де на та при род них и тех нич ких на у ка и за 
оса вре ме њи ва ње про гра ма и на чи на на ко је ин-
же ње ри свих ви до ва сти чу сво ја зна ња ка ко би до 
2016. го ди не њи хов удео у укуп ном бро ју сту де на та 
био пре ко 50 %. Број ин же ње ра ко ји ће се шко ло-
ва ти у бу дућ но сти и по ве за ност њи хо вог зна ња са 
прак тич ним по тре ба ма про из вод них ком па ни ја у 
ма шин ској, елек тро и хе миј ској ин ду стри ји ће би ти 
пре су дан за до ла зак ин ве сти то ра из тих гра на. Ако 
су ци ље ви зе ма ља, ко је су нај ве ћи из во зни ци, ве-
за ни за по ве ћа ње бро ја ин же ње ра из над бро ја ви-
со ко о бра зо ва них у свим дру гим обла сти ма, он да ни 
Ср би ја не ма дру ги пра вац раз во ја обра зо ва ња сем 
да усво ји ту сра зме ру. 
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Не до ста так зна чај ни јих сред ста ва за фи нан си ра ње 
на уч но - ис тра жи вач ког ра да у до ме ну основ них, 
фун да мен тал них ис тра жи ва ња, као и све ма ње ка-
дра ко ји је усме рен на ту вр сту ис тра жи ва ња, нас је 
опре де лио да се за ла же мо за по ве ћа ње из два ја ња 
за кон крет не про јек те раз вој ног и ино ва ци о ног ка-
рак те ра. Ко мер ци ја ли за ци ја раз вој них ре зул та та ће 
би ти фи нан сиј ски, али и стра те шки циљ ула га ња у 
на у ку у сред ње роч ном пе ри о ду, док ће се уче шће у 
про јек ти ма основ них ис тра жи ва ња сти му ли са ти кроз 
укљу чи ва ње у ме ђу на род не мре же ин сти ту ци ја ко је, 
за те на ме не, рас по ла жу свим по треб ним ре сур си ма. 
Ка ко су мно ги ин сти ту ти, ла бо ра то ри је и на уч ни цен-
три из гу би ли ди рект ну по ве за ност са по тре ба ма при-
вре де или су по је ди не при вред не гра не из гу би ле ин-
те рес да са њи ма не по сред но са ра ђу ју, нео п ход но је 
обез бе ди ти њи хо ву по ве за ност на ба зи при ва ти за ци-
је. Об лик вла сни штва не га ран ту је на уч не ре зул та те, 
док ин те рес за про фи том га ран ту је при ти сак да се ре-
зул та ти оства ре. Су фи нан си ра ње про је ка та при вре де 
усме ре них на раз вој тех но ло ги ја и про из во да ће би ти 
прак са ми ни стар ства за ду же ног за на у ку. Удво стру-
чи ће мо ула га ње бу џе та у на у ку, уз услов да се сма њи 
фи нан си ра ње пла та, а да се зна чај но уна пре ди фи-
нан си ра ње ре зул та та про је ка та, чи ме ова из два ја ња 
гу бе ка рак тер тро шка и по ста ју ин ве сти ци ја. 

34. рав Но мЕр НИ рЕ гИ о НаЛ НИ раз вој

Има ју ћи у ви ду са да шњу еко ном ску кри зу, пи та ње 
рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја до би ја још ви ше на 
зна ча ју јер ће ње не по сле ди це би ти те же у оним де ло-
ви ма зе мље ко ји су и до са да би ли сла би је раз ви је ни. 
Ство ри ће мо за кон ске, ин сти ту ци о нал не и фи нан сиј-
ске усло ве за да ва ње под сти ца ја ин ве сти то ри ма у 
не до вољ но раз ви је ним оп шти на ма. Обим и вр сте 
пру же них под сти ца ја ин ве сти ци ја ма тре ба при ла го-
ди ти сте пе ну раз ви је но сти ре ги о на и кон крет не оп-
шти не у ко јој се ула га ње ре а ли зу је, ка ко би се сма-
њи ва ле и уну тар-ре ги о нал не раз ли ке. Под сти ца ји 
ин ве сти ци ја ма ће за ви си ти и од бро ја и ква ли фи ка-
ци о не струк ту ре за по сле них на осно ву ин ве сти ци је, 

вр сте де лат но сти, тех но ло шког ни воа ин ста ли ра не 
опре ме, из во зне пер спек ти ве по сло ва ња, као и бро-
ја ко о пе ра на та ко ји се ан га жу ју у окви ру Ср би је. По-
др шку ин ве сти ци ја ма у не раз ви је ним под руч ји ма 
тре ба пру жа ти на осно ву до не тих за ко на о кон тро ли 
др жав не по мо ћи, усво је них од лу ка о сте пе ну не раз-
ви је но сти ре ги о на и уна пред по зна тих кри те ри ју ма. 

Ди рект но пре го ва ра ње о ви до ви ма и ви си ни по мо-
ћи стра те шким ин ве сти то ри ма ће би ти мо гу ће са мо 
на осно ву од лу ке и овла шће ња нај ви ших ор га на 
вла сти у Ср би ји. На тај на чин ће би ти обез бе ђе на 
рав но прав ност свих по тен ци јал них ин ве сти то ра као 
и свих не раз ви је них ре ги о на у Ср би ји. 

35.  СТва ра ЊЕ ЕКо Ном СКИХ зо На 
оД По СЕБ Ног ИН ТЕ рЕ Са за 
рЕ гИ о НаЛ НИ раз вој

При ступ ре ги о нал ном раз во ју, по себ но нај не ра зви је-
ни јих оп шти на, мо ра да се про ме ни. При о ри тет тре ба 
да има ју оп шти не са нај ве ћим про бле ми ма, а не оне 
са нај ве ћим до са да шњим ула га њи ма. Др жа ва та кве 
оп шти не тре ба да афир ми ше као зо не од по себ ног 
еко ном ског зна ча ја за ре ги о нал ни раз вој Ср би је.

Ка да го во ри мо о уло зи др жа ве у по мо ћи ин ве сти ци-
ја ма за раз вој не раз ви је них оп шти на, на гла сак тре ба 
да бу де на по ре ским олак ши ца ма, а не на ди рект ном 
пла ћа њу ко је оп те ре ћу је бу џет. Др жа ва тре ба да на-
пра ви ма пу еко ном ских зо на у ко ји ма ће, у скла ду са 
сте пе ном не раз ви је но сти, од ре ди ти ка те го ри је по ре-
ских олак ши ца за за ин те ре со ва не ин ве сти то ре. 

По ре ске олак ши це тре ба да ва ти сви ма ко ји мо гу да 
до при не су отва ра њу но вих рад них ме ста. То под ра зу-
ме ва пот пу но осло ба ђа ње од пла ћа ња свих по ре за, 
осим ПДВ. Осло ба ђа њем од по ре за др жа ва оста вља 
про стор ин ве сти то ри ма да ула жу ви ше сред ста ва у 
тех но ло шки раз вој и по ве ћа ње бро ја за по сле них. 
Овим олак ши ца ма се не би зна чај но сма њи ли бу џет-
ски при хо ди, јер су они и да нас у тим сре ди на ма ми-
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ни мал ни, али би мно ге ком па ни је ко је пла ћа ју ви со ке 
по ре зе у дру гим де ло ви ма Ср би је и ре ги о ну, би ле мо-
ти ви са ни је да ула жу у ова под руч ја. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да су пи та ња 
„бе о гра ди за ци је“ и сма ње ње бро ја ста нов ни ка Ср-
би је су штин ски про бле ми ко ји на ду жи рок пре те да 
де мо граф ски и еко ном ски де ста би ли зу ју др жа ву. 
Ово су уну тра шња пи та ња од нај ви шег зна ча ја и ви-
ше не ма про сто ра за од ла га ње њи хо вог ре ша ва ња.

36. Со ЦИ јаЛ На за ШТИ Та

У усло ви ма еко ном ске кри зе ри зи ци со ци јал не угро-
же но сти и по тре бе за со ци јал ним збри ња ва њем се 
по ве ћа ва ју. Нај ве ћем ри зи ку си ро ма штва из ло же на 
су ли ца са ни ским ни во ом обра зо ва ња, не за по сле на и 
из др жа ва на ли ца, ста ри ји, ста нов ни ци ру рал них под-
руч ја и по себ но угро же не гру пе као што су осо бе са 
ин ва ли ди те том, из бе гли це и ра се ље на ли ца. Про бле-
ми еко ном ске си гур но сти ових гру па ста нов ни ка су по-
ве за ни са обез бе ђе њем по ну де рад них ме ста, али и са 
ства ра њем фон до ва на ме ње них тим по тре ба ма. Ди-
рект на из два ја ња за њи хо во збри ња ва ње тре ба за ме-
ни ти про гра ми ма упо шља ва ња и под сти ца ња њи хо ве 
по слов не по кре тљи во сти на осно ву по ве ћа ња њи хо-
вих ква ли фи ка ци ја, мо ти ва ци је за тра же ње за по сле-
ња и мо ти ва ци је по сло да ва ца да кре и ра ју од го ва ра ју-
ћа рад на ме ста. Од ре ђе ни број рад них ме ста на ме њен 
овим гру па ма ста нов ни штва мо ра би ти по кре нут кроз 
јав не ра до ве на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу. 

По себ ни про гра ми по мо ћи мо ра ју би ти раз ви је ни за 
ли ца ко ја оста ју без по сла, услед деј ства еко ном ске 
кри зе. Мно ги од њих, чи та ве по ро ди це, су до дат но 
угро же не чи ње ни цом да су њи хо ва при ма ња оп те ре-
ће на от пла том кре ди та, а имо ви на хи по те ком. За та-
кве љу де мо ра по сто ја ти ал тер на ти ва јер еко ном ска 
кри за не сме би ти раз лог њи хо ве тра ге ди је. Про ду-
же ње тра ја ња пра ва на нов ча не на кна де за не за по-
сле ност ће би ти уве де но као знак ува жа ва ња со ци-
јал них ри зи ка на ста лих еко ном ском кри зом. 

Др жа ва не мо же сво ју од го вор ност за со ци јал ни по-
ло жај гра ђа на да пре ба ци на при вре ду и да ад ми ни-
стра тив ним ме ра ма оне мо гу ћа ва от пу шта ње рад ни ка, 
већ је ду жна да обез бе ди да се ство ри ви ше рад них 
ме ста не го што ће се за тво ри ти и у том ци љу мо ра да 
раз ви је од го ва ра ју ће ин стру мен те, уз ус по ста вља ње 
до го во ра из ме ђу со ци јал них парт не ра о рав но мер ном 
пре у зи ма њу де ла те ре та еко ном ске кри зе. 

37. ПЕН зИ јЕ

Ни во пен зи ја ће би ти ускла ђи ван са кре та њем ра ста 
за ра да, али и за шти ћен од обез вре ђи ва ња услед мо-
не тар них и тр жи шних про ме на. Фон до ви за ис пла ту 
пен зи ја мо ра ју ди вер зи фи ко ва ти из во ре фи нан си ра-
ња кроз ка пи та ли за ци ју ра ни јих ула га ња пен зи о них 
фон до ва, кроз бу ду ћа ула га ња у др жав не хар ти је од 
вред но сти и фи нан си ра ње ка пи тал них ин фра струк-
тур них про је ка та, ка ко би се сма њи ла по тре ба за бу-
џет ским тран сфе ри ма. Про цес отва ра ња пен зи о ног 
оси гу ра ња пре ма при ват ним фон до ви ма тре ба да 
бу де по др жан екс пли цит ним за кон ским ре ше њи ма, 
ко ја ће на ду ги рок обез бе ди ти пре у сме ра ва ње те-
ре та оси гу ра ња са др жав них фон до ва на при ват не. 

38. зДрав СТвЕ На ИН Фра СТрУК ТУ ра

За здрав стве ну за шти ту се го ди шње из два ја ју вр ло 
зна чај на сред ства, у здрав ству ра ди пре ко сто хи ља-
да гра ђа на, узи ма ју се зна чај ни кре ди ти из ме ђу на-
род них из во ра. По ред свих људ ских и ма те ри јал них 
ка па ци те та че ка ње на по је ди не вр сте услу га је не до-
пу сти во ду го, док по је ди ни ле ка ри и уста но ве ни су 
ис ко ри шће не, а не ко ли ко хи ља да ле ка ра че ка на свој 
пр ви по сао. На ве де на за па жа ња по ка зу ју да по сто је 
круп ни про пу сти у мре жи и ор га ни за ци ји здрав стве-
них уста но ва и си сте му обра зо ва ња у здрав ству. 

За то ће мо на ста ви ти са из град њом но вих здрав стве-
них ка па ци те та јер је здра вље на ци је и сва ког по је-
дин ца нај ве ћа га ран ци ја ње го вог еко ном ског бла го-
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ста ња. Из дво ји ће се по треб на сред ства за из град њу 
два кли нич ко-бол нич ка цен тра на ју гу и за па ду Ср-
би је, ка ко би се здрав стве на за шти та ста нов ни ка тих 
ре ги о на до ве ла на ни во ко ји по сто ји у раз ви је ним 
цен три ма здрав ства у дру гим де ло ви ма Ср би је, и да 
би се ство ри ли ка па ци те ти ко ји ће се по ну ди ти на тр-
жи шту здрав стве них услу га и окол них зе ма ља чи је 
здрав ство ни је на том ни воу раз во ја. 

39. Ко рУП ЦИ ја

Енер гич но ће мо ра ди ти на су зби ја њу ко руп ци је, свим 
рас по ло жи вим за кон ским ме ра ма и бес ком про ми сним 
де ло ва њем ин сти ту ци ја, ка ко би смо ство ри ли др жа ву 
ко ја се пре ма стан дар ди ма са вре ме ног ци ви ли зо ва ног 
све та мо же ле ги ти ми са ти као др жа ва у ко јој по сто ји 
вла да ви на пра ва и ко ја је спо соб на да се рав но прав но 
укљу чи у ме ђу на род не ин те гра ци о не то ко ве.

Јав на пред у зе ћа, др жав не слу жбе ни ке и њи хо ве 
ру ко во ди о це тре ба за шти ти ти од ис ку ше ња ко руп-
ци о них ри зи ка. Ство ри ће мо тех нич ку и ор га ни за ци-
о ну осно ву за уво ђе ње елек трон ских на бав ки, цен-
тра ли зо ва не на бав ке за це ло куп ни јав ни сек тор и 
тран спа рент ни је про це ду ре ре а ли за ци је и кон тро ле 
скло пље них уго во ра. За рад ан ти ко руп циј ских те ла и 
ин сти ту ци ја тре ба ство ри ти нај са вре ме ни је тех нич ке 
и ад ми ни стра тив не усло ве.  

40.  ЕКо Ном СКИ раз вој Ко Со ва 
И мЕ То ХИ јЕ

Еко ном ски про спе ри тет Ко со ва и Ме то хи је је не мо гу-
ће за ми сли ти из ван сна жне ин те гра ци је у еко ном ске 
то ко ве це ло куп не при вре де Ср би је. За оства ре ње 
тог ци ља, нео п ход но је обез бе ди ти ја ча ње ин сти ту-
ци о нал них ка па ци те та срп ске за јед ни це, од но сно 
ак ти ви ра ње функ ци ја свих ин сти ту ци ја др жа ве ко је 
су зна чај не за по др шку при вред ном раз во ју. За еко-
ном ску ре ви та ли за ци ју Ко со ва и Ме то хи је нео п ход но 
је обез бе ди ти ве ћу ис ко ри шће ност ло кал них ре сур-

са, пру жи ти не по сред не фи нан сиј ске и ад ми ни стра-
тив не под сти ца је пред у зет ни штву, раз во ју по љо-
при вре де и ра ду ве ли ких си сте ма чи ји су ка па ци те ти 
очу ва ни, од но сно ства ра њу усло ва за еко ном ску одр-
жи вост ста нов ни штва на ба зи соп стве них при хо да и 
де лат но сти пред у зе ћа. 

Кључ на прет по став ка за оства ри ва ње на ших ци ље ва 
је сте обез бе ђе ње пу не прав не и фи зич ке си гур но сти 
за гра ђа не срп ске на ци о нал но сти, на те ри то ри ји це-
лог Ко со ва и Ме то хи је. Обез бе ди ће мо за шти ту имо ви-
не гра ђа на, пред у зе ћа и др жа ве Ср би је од не ле гал не 
при ва ти за ци је, бес прав ног ко ри шће ња и узур па ци је 
од стра не ин сти ту ци ја при вре ме не упра ве и при ват-
них ли ца, чи ме се на ру ша ва ју основ на имо вин ска и 
еко ном ска пра ва ста нов ни ка на ше ју жне по кра ји не и 
др жа ве Ср би је, као ти ту ла ра над при род ним ре сур си-
ма, јав ним пред у зе ћи ма и јав ним до бри ма. 

41. рЕ СТИ ТУ ЦИ ја

За нас је пи та ње ре сти ту ци је и за до во ље ње ин те ре са 
вла сни ка од у зе те имо ви не је дан од при о ри те та, ка ко 
са ста но ви шта обез бе ђе ња основ них пра ва, та ко и за-
то што сма тра мо да је за бу ду ћи еко ном ски раз вој Ср-
би је нео п ход но раз ре ши ти спор не имо вин ске од но се, 
ко ји пред ста вља ју ба ласт ве ћим ула га њи ма и са мим 
тим ве ћем за по шља ва њу. Ре ше ње овог пи та ња тре ба 
уре ди ти на на чин ко ји нај ви ше од го ва ра стан дар ди ма 
при хва ће ним у ме ђу на род ним прав ним нор ма ма. 

 42. ДИ ја СПо ра

Ср би ја тре ба да ра ди на ства ра њу истин ског парт-
нер ства са ди ја спо ром и пр ви ко рак у из вр ше њу тог 
за дат ка је сте вра ћа ње по ве ре ња ди ја спо ре у др жа ву 
и ње не ин сти ту ци је. Ин те лек ту ал ни ка пи тал ди ја спо-
ре је од не про це њи вог зна ча ја за ма ти цу. 

Је дан од ви до ва парт нер ства ко ји убу ду ће тре ба 
раз ви ја ти је сте ве ће и че шће ан га жо ва ње струч ња-
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ка из ди ја спо ре у по сло ви ма у Ср би ји. У ди ја спо ри 
је овом тре нут ку иден ти фи ко ва но пре ко 5000 док-
то ра на у ка, ма ги ста ра, про фе со ра и ис тра жи ва ча на 
уни вер зи те ти ма у све ту, као и ве ли ки број ле ка ра, 
ин же ње ра и по слов них љу ди. Тај део ди ја спо ре на 
нај бо љи на чин пред ста вља Ср би ју у ме ђу на род ној 
за јед ни ци и по ма же на шој зе мљи на ње ном пу ту 
при бли жа ва ња парт не ри ма у све ту. Го ди шњи при-
лив сред ста ва из ди ја спо ре је вре дан као по ло ви-
на укуп ног из во за Ср би је и у том сми слу ди ја спо ра 
пред ста вља ва жан из вор еко ном ске ста бил но сти 
зе мље и до брог де ла гра ђа на. Ка ко би од го во ри ла 
на про блем да љег од ли ва мла дог ста нов ни штва из 
зе мље, Ср би ја тре ба да ели ми ни ше све не е ко ном-
ске узро ке њи хо вог од ла ска на ста ле би ло ко јим ви-
дом дис кри ми на ци је, не спрем но шћу за из вр ше ње 
ре фор ми или до но ше њем ре тро град них за ко на, као 
и да омо гу ћи нај бо ље усло ве за њи хо во обра зо ва-
ње и за по шља ва ње.

43. за По ШЉа ва ЊЕ ЖЕ На 
  
Сто па не за по сле но сти же на у Ср би ји знат но је ве-
ћа не го у зе мља ма Европ ске уни је, а нај у гро же ни ја 
је по пу ла ци ја же на са ни жим сте пе ном обра зо ва ња, 
али се Ср би ја у усло ви ма кри зе су о чи ла и са ве ли-
ким про бле ми ма ко је на тр жи шту ра да има ју же не 
сред њег обра зо ва ња. Де мо крат ска стран ка Ср би је се 
за ла же за уна пре ђе ње по ло жа ја же на у дру штву ме-
ра ма ак тив не еко ном ске по ли ти ке, ко ја се те ме љи на 
про ме ни про пи са са ста но ви шта по ло жа ја же на на 
тр жи шту ра да, по себ но труд ни ца и оних ко је оста ју 
без по сла на кон ве ћег бро ја го ди на ста жа. Др жа ва 
тре ба да спро ве де ак тив ну кам па њу усме ре ну ка сти-

му ли са њу жен ског пред у зет ни штва и са мо за по шља-
ва ња. Сма тра мо да је по треб но уве сти сти му ла тив не 
ме ре у по ре ској по ли ти ци ка ко би се да ли под сти ца ји 
по сло дав ци ма за за по шља ва ње же на. За ла же мо се 
за по ве ћа ње уче шћа же на у упра вљач ким ор га ни ма 
јав них пред у зе ћа на свим ни во и ма. 

44. вИ Со КЕ ТЕХ Но Ло гИ јЕ

Ви со ке тех но ло ги је, а нај ви ше ин фор ма ци о не и те ле-
ко му ни ка ци о не, су пре суд не за са рад њу са раз ви је-
ним зе мља ма и ин ве сти то ри ма чи је по сло ва ње ис ка-
зу је нај ве ћи раст. Да би се по кре ну ле та кве ком па ни је 
у Ср би ји и да би се при ву кли та кви ин ве сти то ри, по-
сто је ћа ин фор ма ци о на и те ле ко му ни ка ци о на ин фра-
струк ту ра мо ра би ти уна пре ђе на, као и  до ступ ност 
зна ња о на чи ну њи хо вог ко ри шће ња у свим гра на ма 
ре ал ног сек то ра, др жа ве и по тре ба гра ђа на. Обра-
зов ни си стем тре ба у знат но ве ћој ме ри усме ри ти на 
сти ца ње зна ња и ве шти на за сно ва них на ди ги тал ној 
тех но ло ги ји. По др шка нај ра зви је нијих зе ма ља ко ри-
шће њу ра чу на ра, ин фор ма ти ке и ин тер не та у по слов-
не свр хе и пру жа ње елек трон ских услу га гра ђа ни ма, 
као и уна пре ђе њу раз ме не ин фор ма ци ја уз ко ри шће-
ње нај са вре ме ни јих до стиг ну ћа на у ке још увек ра сте. 
Да бисмо иза шли на пут до сти за ња тих трен до ва, из-
два ја ње др жав них сред ста ва за те на ме не мо ра би ти 
по ве ћа но не ко ли ко пу та. 

У нај ско ри јој бу дућ но сти, та ко ђе, тре ба ства ра ти 
усло ве за по че так раз во ја на но тех но ло ги ја и би о тех-
но ло ги ја у са рад њи са свет ским ли де ри ма у овим 
обла сти ма, ства ра ју ћи осно ву за раз вој соп стве ног 
зна ња.
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ЈАВ НЕ ФИ НАН СИ ЈЕ

3.1. Бу џет

Раст де фи ци та уз исто вре ме но сма ње ње ка пи тал них 
ин ве сти ци ја из бу џе та, суб вен ци ја при вре ди и по љо-
при вре ди и раст уче шћа пла та у јав ној упра ви и пен-
зи ја у бу џе ту, у усло ви ма де ло ва ња еко ном ске кри зе 
је не до пу сти во. Ипак, на бро ја не де ви ја ци је еко ном-
ске по ли ти ке пред ста вља ју основ не ка рак те ри сти ке 
јав них фи нан си ја на ше зе мље у пе ри о ду од 2008. го-
ди не.  ДСС ће на сва ки на чин на сто ја ти да сма њи јав-
ну по тро шњу и по ве ћа јав не ин ве сти ци је, што су два 
основ на прав ца про ме не по ли ти ке јав них фи нан си ја 
Ср би је ко је се мо ра ју од ра зи ти и на струк ту ру са мог 
бу џе та зе мље.

За то и да ље твр ди мо да је по треб но што пре усво-
ји ти кон цепт ште дљи ве др жав не ад ми ни стра ци је, а 
тро ше ње бу џет ских сред ста ва тре ба ста ви ти под сна-
жну кон тро лу скуп шти не и јав но сти, што под ра зу ме-
ва ре дов но под но ше ње за вр шних ра чу на др жав них 
ор га на и ло кал них са мо у пра ва, као и јав них пред у зе-
ћа у др жав ном вла сни штву. Јав ну по тро шњу тре ба 
све сти на ме ру раз ви је но сти при вре де, а њен раст 
усло ви ти по ве ћа њем ула га ња у ка пи тал не про јек те и 
по др шку при вре ди. 

Да је при ме њи ва на та ква еко ном ска по ли ти ка не би 
се мо гло де си ти да из два ја ња за ка пи тал не ин ве сти-
ци је бу ду стал но сма њи ва на, та ко да су у по след ње 
че ти ри го ди не сма ње на три пу та, са 65 на 22 ми ли-
јар де ди на ра, док су оп те ре ће ња при вре де и гра ђа-
на ра сла. Нај ве ћи раст су за бе ле жи ле ак ци зе чи ја је 
укуп на вред ност по ве ћа на са 61 на 191 ми ли јар ду 
ди на ра, или ви ше од три пу та. 

Је ди но рас те ре ће ње су за бе ле жи ле ком па ни је ко је 
се ба ве уво зом ро ба из Европ ске уни је, за хва љу ју ћи 
при ме ни ССП због че га су гу би ци при хо да од ца ри на 
ве ћи од 500 ми ли о на евра. 

ДСС се сна жно за ла же за при ме ну еко ном ске по ли-
ти ке чи ји ће при о ри тет би ти раз вој до ма ће при вре-
де, рад на ме ста на ших гра ђа на и раст из во за, та ко 

да ће мо сва ку од по ме ну тих ори јен та ци ја пре о кре-
ну ти у том прав цу. Ве ће рас те ре ће ње при вре де, на 
осно ву сма ње ња јав не по тро шње, ве ће ин ве сти ци је 
у ин фра струк ту ру и ве ће суб вен ци је при вре ди и по-
љо при вре ди би ће осно ва пре о кре та у во ђе њу јав них 
фи нан си ја за ко ји се за ла же мо. 

Бу џе те тре ба при пре ма ти за пе ри од од три го ди не, 
ка ко би се обез бе ди ла бу џет ска и ма кро е ко ном ска 
ста бил ност и ре а ли зо ва ле нео п ход не ре фор ме у до-
ме ну про ме не струк ту ре при хо да и рас хо да бу џе та уз 
што ма ње по тре са. На тај на чин еко ном ска по ли ти ка 
мо же да се ме ња а да то не иза зи ва не ста бил ност и 
страх од бу дућ но сти, што је је дан од нај ва жни јих зах-
те ва до ма ћих и стра них ула га ча у при вре ду. 

У вре ме еко ном ске кри зе и на кон ње ног окон ча ња 
по себ на па жња мо ра би ти по све ће на ста бил но сти 
из вр ша ва ња бу џет ских оба ве за пре ма ко ри сни ци ма 
бу џе та, али још ви ше пре ма по ре ским об ве зни ци ма с 
об зи ром да је и до са да шња јав на по тро шња пре ве-
ли ка.  За то је за ДСС не до пу сти ва еко ном ска по ли ти-
ка ко ја до во ди до стал ног ра ста де фи ци та, ко ји је за  
три го ди не са 14 по рас тао на 140 ми ли јар ди ди на ра, 
че му је нај ве ћи раз лог по ве ћа ње уче шћа пла та др-
жав них слу жбе ни ка и со ци јал них тран сфе ра. 

Ин си сти ра ју ћи на про кла мо ва ној со ци јал ној од го вор-
но сти сва ке го ди не има мо све ви ше со ци јал но де фи-
ни сан бу џет, гу бе ћи из ви да чи ње ни цу да је на тај 
на чин и глав ни фи нан си јер та квог бу џе та по стао део 
со ци јал ног про бле ма, а то је са ма при вре да. Љу ди су 
да ни ма тра жи ли сво је пла те од вла де, иако ра де у 
при ват ним пред у зе ћи ма, скре та ли па жњу не те жак 
жи вот, а и по ред то га се по ве ћа ва ло оп те ре ће ње за 
при вре ду на ра чун нео др жи вог со ци јал ног ком про-
ми са. ДСС сма тра да нај од го вор ни ју со ци јал ну по ли-
ти ку во де оне вла де ко је обез бе ђу ју при вред ни раст, 
за по шља ва ње и ве ће пла те за рад у при вре ди и у 
по љу. 

По се бан про блем у бу џе ту Ср би је пред ста вља раст 
тро шко ва ка ма та на узе те кре ди те и пла си ра не хар-



34

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

ти је та ко да је тро шак за ду жи ва ња го ди шње по рас-
тао са 16 на око 60 ми ли јар ди ди на ра или 600 ми-
ли о на евра го ди шње. То је нај бо љи по ка за тељ це не 
ко ју је Ср би ја, по себ но ње на при вре да, пла ти ла због 
по гре шне еко ном ске по ли ти ке. Мо жда смо још ве ћу 
це ну пла ти ли ин ди рект но јер је за ду жи ва ње др жа ве 
код ко мер ци јал них ба на ка по ста ла прак са ко ја је оте-
жа ла кре дит ни по ло жај при вре де и уве ћа ла ка ма те 
ко је на кре ди те пла ћа ју ком па ни је. Са да ве ћи на ба-
на ка као свој пр ви из бор у пла сма ни ма има др жав-
не хар ти је од вред но сти, а при вре да ва пи са све жим 
ка пи та лом. Нај ве ћи део кре ди та се од но си на ре фи-
нан си ра ње прет ход них та ко да има мо кре дит но не-
у трал не то ко ве нов ца, али су они све ску пљи јер је, 
по пра ви лу, ре фи нан си ра ни кре дит ску пљи од при-
мар ног. 

Евро об ве зни це ће мо пла ћа ти са ка ма том од 7,25 % 
го ди шње. За нас је та це на пре ви со ка и да је дво-
стру ко ма ња јер је пла ће на за по кри ва ње бу џет ског 
мањ ка, а не кон крет них про је ка та или из во за. 

По ли ти ка сма њи ва ња бу џет ских рас хо да ће и да ље 
би ти у цен тру по ли ти ке јав них фи нан си ја ко ју пред-
ла же ДСС. Тро ше ње бу џет ских сред ста ва тре ба ста-
ви ти под сна жну ин тер ну и екс тер ну кон тро лу, као и 
кон тро лу јав но сти, ра ди по ве ћа ња тран спа рент но сти 
јав них фи нан си ја.  Рад свих над зор них и кон трол них 
функ ци ја и ин сти ту ци ја др жа ве тре ба да бу де по ја-
чан. Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, Упра ва за јав-
не на бав ке и ин сти ту ци је за бор бу про тив ко руп ци је 
тре ба од мах да до би ју од го ва ра ју ће усло ве за рад и 
пу ну по др шку у свом ра ду. 

Бу џет ски оквир тре ба да бу де то ли ко ши рок да обез-
бе ди до вољ но сред ста ва за фи нан си ра ње ре а ли за-
ци је крат ко роч них и сред ње роч них пла но ва раз во ја 
ин фра струк ту ре, под сти ца ње раз во ја при вре де, по-
ве ћа ње ула га ња у обра зо ва ње и со ци јал но збри-
ња ва ње еко ном ском кри зом за хва ће них сло је ва 
ста нов ни штва. С дру ге стра не, тре ба да бу де то ли ко 
узак да обез бе ди кон тро лу за ду жи ва ња зе мље ко-
ја је из гу бље на у по след ње три го ди не. Од 2008. до 

2012. го ди не за ду же ност зе мље је уве ћа на за пре ко 
60 % и са ни воа за ду же но сти од 28 % БДП, ду го ва-
ња су по ве ћа на на пре ко 45 % БДП, упр кос усво је ним 
огра ни че њи ма ко ја су уго во ре на са ММФ. Већ са да 
се осе ћа деј ство по ве ћа ња за ду же но сти и на по љу 
тро шко ва за ду жи ва ња, па је пла ћа ње ка ма та из над 
7 % по ста ло нор мал но, иако је ја сно да ни је дан ди-
нар узе тих кре ди та ни је оправ дан ако је ре зул тат то га 
нај ве ћа не за по сле ност ко ју смо ика да има ли у Ср би-
ји. Мо же мо да за кљу чи мо да, услед ових огра ни че ња 
ко је по ста вља мо, озбиљ ну ре фор му ко ја је ну жна не 
мо же мо спро ве сти без озбиљ них про ме на у струк ту-
ри бу џет ских при хо да и рас хо да, чи је смо прин ци пе 
на зна чи ли. 

По себ ну па жњу по све ти ће мо тро шко ви ма др жав не 
ад ми ни стра ци је и са ме вла де, ка ко би се спре чио 
раст јав не по тро шње и ње но под сти ца ње на ни жим 
ни во и ма др жав не упра ве. Мно ге не ра ци о нал но сти 
у ве зи са по ве ћа њем бро ја ми ни стар ста ва и њи хо ве 
ад ми ни стра ци је су до ве ле до то га да је др жа ва пре-
ску па, не функ ци о нал на, због оте жа не ме ђу ре сор не 
ко му ни ка ци је, а по себ но због стра нач ких ба ри је ра 
из гра ђе них на осно ву по де ле на вер ти кал не фе у де 
у окви ру јав не ад мни стра ци је, укљу чу ју ћи и јав на 
пред у зе ћа. 

Кри за је до при не ла да се са да бо ље раз у ме да штед-
ња увек мо ра би ти је дан од прин ци па ра да др жав не 
упра ве. Исто вре ме но, др жа ва не сме да пре ста не да 
ин ве сти ра. Из лаз је у ин ве сти ци ја ма и па мет ном ула-
га њу. Све зе мље ко је се од го вор но по на ша ју пре ма 
сво јој при вре ди по ве ћа ле су из два ја ња за ин ве сти-
ци је ка ко би на док на ди ле пад ин ве сти ци о не ак тив-
но сти при ват ног сек то ра и пад из во зне тра жње. Док 
срп ска пред у зе ћа не по стиг ну кон ку рент ност до вољ-
ну да обез бе де раст на ба зи из во за, др жа ва мо ра да 
под сти че до ма ћу по тро шњу кроз ин ве сти ци је у гра-
ђе ви нар ство, по љо при вре ду, ин фра струк ту ру, енер-
ге ти ку. Ове гра не обез бе ђу ју нај ве ћи број рад них ме-
ста и при хо да при вре де, а ин ве сти ци је ће обез бе ди ти 
лан ча ни ефе кат по ра ста тра жње и за про из во ди ма 
дру гих гра на. Раст тра жње ће би ти оства рен на осно-
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ву сма ње ња це на, као и на осно ву по тро шње гра-
ђа на, чи ји ће се при хо ди оси гу ра ти и по ве ћа ти због 
по кре та ња ин ве сти ци о ног ци клу са у на ве де ним гра-
на ма.

Дру га про ме на у од но су на бу џет ску по ли ти ку и прак-
су ње го вог из вр ша ва ња се ве зу је за при ме ну кон-
цеп та про грам ских бу џе та ко ја по ве зу је из два ја ња 
из бу џе та и ре зул та те ко је тре ба по сти ћи у по је ди ним 
сек то ри ма, те из два ја ње не по сма тра као тро шак, већ 
као ин ве сти ци ју ко ја мо ра би ти оправ да на, а за не ис-
пу ње ње мо ра по сто ја ти од го вор ност над ле жних. 

При ва ти за ци ја по сва ку це ну, пре ли ла је зна ча јан део 
при хо да куп ци ма тих пред у зе ћа и то не за слу же но 
јер су мно га пред у зе ћа про да та ис под ре ал не це не 
њи хо ве ак ти ве, а са мо за то што ни су про шла од го-
ва ра ју ћи про цес ре струк ту ри ра ња. Ово се на ро чи то 
од но си на ве ли ка, стра те шка, јав на пред у зе ћа, чи ја 
при ва ти за ци ја тек пред сто ји. Слич не гре шке у при ва-
ти за ци ји де ло ва јав них пред у зе ћа се не сме ју по но-
ви ти. С дру ге стра не, при ва ти за ци ја др жав них пред-
у зе ћа ра ди по пу ња ва ња мањ ка у бу џе ту мо ра би ти 
стрикт но оне мо гу ће на. 

По ве ћа ње оби ма ин ве сти ци ја уз исто вре ме но сма-
ње ње ин ве сти ци о них из два ја ња из бу џе та оства ри ће 
се под сти ца њем за јед нич ких ин ве сти ци ја др жа ве са 
при ват ним ула га чи ма (јав но-при ват но парт нер ство) 
и кон це си ја, као што је то слу чај са пла ни ра ним ве ли-
ким про јек ти ма у друм ском, же ле знич ком и вод ном 
са о бра ћа ју, у екс по ло а та ци ји но вих на ла зи шта ру да, 
или из град њи обје ка та на ме ње них раз во ју енер ге ти-
ке и за шти ти жи вот не сре ди не.

3.2. По ре ска по ли ти ка

У усло ви ма еко ном ске кри зе, го то во све зе мље су 
ко ри го ва ле сво ју по ре ску по ли ти ку у прав цу што ве-
ћег рас те ре ће ња при вре де и гра ђа на. Кључ ни циљ је 
под сти ца ње ин ве сти ци ја на свим ни во и ма ка ко би се 
за др жа ла при вред на ак тив ност и на ста вио при вред-

ни раст. По ре ска по ли ти ка за ко ју се за ла же мо има 
за циљ под сти ца ње ин ве сти ци ја у при вре ди, отва ра-
ње но вих рад них ме ста и раз ви ја ње кре а тив но сти и 
ино ва тив но сти пред у зет ни ка. По ре ски си стем, сто га, 
мо ра би ти за сно ван на ши ре њу бро ја по ре ских об ве-
зни ка и сма ње њу по ре ских сто па, од но сно на да ва њу 
по ре ских под сти ца ја сви ма они ма ко ји сво јим де ло-
ва њем до при но се отва ра њу но вих рад них ме ста, као 
и они ма ко ји су ди рект но за хва ће ни еко ном ском кри-
зом и бо ре се са ње ним по сле ди ца ма, одр жа ва ју ћи 
за по сле ност, из во зне и дру ге по слов не опе ра ци је. 
Раз вој по ре ске по ли ти ке тре ба да ува жи и ци ље ве 
рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја чи ме се ин си сти ра 
на флек си бил ни јем и ино ва тив ни јем кон цеп ту по ну-
де олак ши ца ин ве сти то ри ма ко ји су спрем ни да ула-
жу у нај не ра зви је ни је ре ги о не Ср би је, на ро чи то ако 
је то по ве за но са ве ћим бро јем но вих за по сле них или 
са ак ти ви ра њем ве ћег бро ја ло кал них до ба вља ча. 

Ре фор ми са ће мо си стем по ре за на до хо дак гра ђа на 
уво ђе њем син те тич ког по ре за уме сто са да шњег ве о-
ма не пра вич ног це ду лар ног си сте ма, а осло ба ђа ње од 
пла ћа ња по ре за на при хо де од ка пи та ла не мо же би ти 
при о ри тет у од но су на сма ње ње опо ре зи ва ња при хо-
да од ра да, што ће би ти ди рек тан до при нос фи скал не 
по ли ти ке за по шља ва њу. До ства ра ња усло ва за пу ну 
при ме ну кон цеп та син те тич ког опо ре зи ва ња, што под-
ра зу ме ва из град њу ад ми ни стра тив не ин фра струк ту ре 
и обра зо ва ње по ре ских слу жби за ње го ву при ме ну, 
као пре ла зно ре ше ње, нео п ход но је про ме ни ти не-
ки од ви до ва про пор ци о нал ног опо ре зи ва ња ко ји би 
до вео до ве ћег бро ја сто па за опо ре зи ва ње при хо да 
гра ђа на, јер су и раз ма ци у при ма њи ма вр ло зна чај ни. 
Та ка ви мо де ли по ре за су већ не ко ли ко го ди на у при-
ме ни у ве ћем бро ју европ ских зе ма ља, чак и у не ким 
зе мља ма ре ги о на, и он пред ви ђа да су ве ћа при ма ња 
од не ког из но са опо ре зи ва на по ве ћој сто пи, а да се 
сто па по ре за по ве ћа ва са при ма њи ма. По ли ти ке ових 
по ре за се раз ли ку ју у бро ју сте пе ни ца на ска ли и сте-
пе ну про пор ци о нал но сти ко ји је усво јен као пра ви чан. 

На ста ви ће се са на по ри ма за све о бу хват ну фи ска ли-
за ци ју, ка ко би то ко ви нов ца у про ме ту у пу ној ме-
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ри би ли ре ги стро ва ни, што је кључ на ме ра у бор би 
са си вом еко но ми јом и ко руп ци јом. Сма њи ће мо број 
раз ли чи тих за хва та ња и сто па со ци јал них до при но-
са на за ра де рад ни ка, као под сти цај за по шља ва њу и 
сма њи ва њу нео по ре зо ва ног ра да у при вре ди.

Пред у зе ћа или пред у зет нич ке рад ње тре ба да бу ду у 
пот пу но сти осло бо ђе ни од пла ћа ња по ре за на до бит 
бар пр ве го ди не по сло ва ња, а да у на ред не две пла-
ћа ју са мо 50 % по ре ских оба ве за, ка ко би та сред ства 
мо гли да ис ко ри сте за убр за ње раз во ја, тех но ло шко 
опре ма ње и по ве ћа ње бро ја за по сле них. Пред у зе ћа 
или пред у зет ни ци ко ји по слу ју у стра те шки ва жним 
сек то ри ма при вре де (по љо при вре да, пре храм бе на 
ин ду стри ја итд.) тре ба да бу ду осло бо ђе ни пла ћа ња 
по ре за на до бит у пр ве две го ди не по сло ва ња, а да у 
на ред не три го ди не пла ћа ју 50 % по ре ских оба ве за.

И по ред то га што Ср би ја већ са да има нај ни жу сто-
пу по ре за на до бит у ре ги о ну, ње ним сма ње њем на 
8% не би се зна чај но сма њи ли бу џет ски при хо ди, али 
би мно ге ком па ни је, ко је има ју ви со ке сто пе до би ти у 
окол ним зе мља ма, би ле мо ти ви са не да про ме не зе-
мљу у ко јој има ју се ди ште. Овом ме ром би се ути ца ло 
да ком па ни је ко је да нас по слу ју на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је при ја вљу ју ствар ну до бит на кра ју фи-
скал не го ди не уз ре ал не тро шко ве, а не ми ни мал ну 
ка ко је то тре нут но слу чај. 

У Ср би ји су по рез на до да ту вред ност (ПДВ) и по рез 
на до бит и са да ме ђу нај ни жим у ре ги о ну, што је до-
при не ло ре ла тив но ве ћем при вла че њу стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја и по кре та њу до ма ћих при вред-
них и ин ди ви ду ал них ин ве сти ци ја. Ме ђу тим, има ју ћи 
у ви ду да је ви си на ПДВ ме ра ко ја ви ше по га ђа или 
ин те ре су је по тро ша че не го ин ве сти то ре, због тех ни-
ке ње го вог об ра чу на и на пла те, нео п ход но је на пра-
ви ти де таљ ну ана ли зу ко јом би се утвр ди ло ко ли ко 
ње го во по ве ћа ње, уз исто вре ме но сма ње ње по ре за 
на пла те, ства ра сти му лан са за но ве ула га че, на ро чи-
то стра не, ко ји су не то из во зни ци. На и ме, на тај на чин 
би се њи хо ва, али и до ма ћа кон ку рент ност по ве ћа ла, 
та ко да би ро ба до ма ћих про из во ђа ча по ста ла кон ку-

рент ни ја (јер би би ла оп те ре ће на истим ни во ом ПДВ 
као и уво зна, али ма њим по ре зи ма на пла те), а из воз 
би био сти му ли сан јер би био осло бо ђен ве ћег ПДВ. 

На ста ви ће мо бор бу за де мо но по ли за ци ју при вре де у 
свим ње ним сфе ра ма, ка ко би се из бе гло успо ра ва ње 
оп штег еко ном ског ра ста и спре чио по раст тро шко ва 
жи во та ста нов ни штва. Раз во јем функ ци ја ре гу ла тор-
них ор га на и ин сти ту ци ја ство ри ће се усло ви да у под-
руч ју јав ног сек то ра бу ду фор ми ра на но ва пред у зе ћа, 
да се по ја ча кон ку рен ци ја на на ци о нал ном и ло кал ном 
ни воу, што ће до при не ти и по ве ћа њу за по сле но сти и 
уна пре ђе њу ква ли те та услу га и про из во да. 

За ла же мо се за сма њи ва ње бро ја раз ли чи тих за хва-
та ња и сто па со ци јал них до при но са на за ра де рад ни-
ка, као под сти цај за по шља ва њу и сма њи ва њу ра да 
„на цр но“. На осно ву то га оче ку је мо раст за по сле но-
сти, без об зи ра што смо све сни да ће еко ном ска кри-
за про из ве сти и од ре ђе на от пу шта ња. 

Оства ри ва њем ових на че ла бу џет ске и фи скал не по-
ли ти ке ство ри ће се усло ви за:

•  рас те ре ће ње при вре де и по ди за ње ње не кон ку-
рент но сти;

•  сма ње ње бу џет ског де фи ци та;
•  да ље сма њи ва ње спољ ног ду га;
•  сни жа ва ње це на зна чај ног бро ја про из во да и услу га;
•  при вла че ње ди рект них стра них ин ве сти ци ја;
•  по ве ћа ње ин ве сти ци о не ак тив но сти до ма ће при-

вре де и гра ђа на;
•  сма ње ње из бе га ва ња пла ћа ња по ре ских оба ве за;
•  сма ње ње ко руп ци је по ре ских ор га на и ин сти ту ци ја;
•  рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој.  

3.3. мо не тар на по ли ти ка

Је дан од хро нич них, струк тур них про бле ма до ма ће 
еко но ми је је ви со ка сто па ин фла ци је. Ср би ја спа да у 
др жа ве ко је и у усло ви ма пот пу не еко ном ске стаг на-
ци је има ју ви со ку сто пу ин фла ци је. Иако се као нај че-
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шћи из го во ри за ви со ку сто пу ин фла ци је на во де раст 
це на хра не, тре ба има ти у ви ду да оне ра сту сву да 
у све ту, не са мо код нас, али са мо на ша др жа ва бе-
ле жи ре кор де ка да је у пи та њу овај ма кро е ко ном ски 
по ка за тељ. У при лог то ме го во ре и по да ци да је сто-
па ин фла ци је у Ср би ји у 2010. го ди ни из но си ла 10,3 
%, док је у Цр ној Го ри из но си ла све га 0,5 %, Хр ват ској 
1%, Ма ке до ни ји 1,6, БиХ 2,1, и Ал ба ни ји 3,6 %.

Раз лог то ме је мо не тар на по ли ти ка ко ја се осла ња на 
кон цепт ци ља не ин фла ци је и фи не ме ха ни зме опе ра-
ци ја на отво ре ном тр жи шту (ре по-опе ра ци је), без ува-
жа ва ња спе ци фич но сти на шег при вред ног ам би јен та. 
Јед но од нај зна чај ни јих обе леж ја до ма ће еко но ми је 
је при вред но „ме ђу кре ди ти ра ње” под ко јим се под ра-
зу ме ва раз ме на ро ба и услу га, без по сред ства нов ца, 
ко ју ка рак те ри ше не при хва тљи во ду го од ла га ње пла-
ћа ња и, као по сле ди ца то га, ге не ри са ње ду го ва ња и 
по тра жи ва ња. Мо тив ко ји под сти че уче сни ке у лан цу 
вред но сти на ова кво де ло ва ње је упра во ин фла ци ја, 
али је она и по сле ди ца ме ђу кре ди ти ра ња. Дру ги ва-
жан узрок ин фла ци је про из и ла зи из са ме струк ту ре 
тр жи шта. Сна жни тр го вин ски лан ци, али и др жа ва, 
на ме ћу ду ге ро ко ве пла ћа ња, ко ри сте ћи при то ме аси-
ме три ју мо ћи за при сва ја ње ту ђих обрт них сред ста ва 
и фи нан сиј ско ис цр пљи ва ње сла би јих у лан цу. Од ла-
га ње пла ћа ња, по го то во у ам би јен ту ви со ке ин фла ци-
је и енорм них ка мат них сто па, ве о ма је уно сно. На овај 
на чин мо не тар на по ли ти ка се обе сми шља ва, а це не 
ра сту и ка да је по ли ти ка НБС ре стрик тив на.

То је ујед но и раз лог што се ДСС увек за ла гао за по-
сто ја ње раз ви је них еко ном ских и прав них ин сти ту ци-
ја и ре гу ла ти ве, јер је то нео п хо дан пред у слов при ме-
не стан дард них ин стру ме на та мо не тар не по ли ти ке. 
Сма тра мо да је из лаз из ин фла тор не спи ра ле мо гућ 
је ди но уво ђе њем фи нан сиј ске ди сци пли не у плат ни 
про мет, ко ја се мо же оства ри ти до но ше њем за ко на 
о оба ве зно сти пла ћа ња у од ре ђе ним ро ко ви ма, ко ји 
би се од но сио и на др жа ву ка да се по ја вљу је у уло зи 
куп ца, чи ме би се омо гу ћи ло уре ђи ва ње и стан дар ди-
зо ва ње пла ћа ња. Уз то, нео п ход на је из ме на по сто је-
ћег За ко на о за шти ти кон ку рен ци је.

Ста би ли за ци ја де ви зног кур са пред ста вља још јед ну 
илу зи ју ко ју власт ства ра у јав но сти, а ко ја по чи ва на 
крат ко роч ним фи нан сиј ским тран сак ци ја ма ин ду ко-
ва ним еми то ва њем лу кра тив них хар ти ја од вред но-
сти, чи ме се при вла чи ка пи тал ба на ка и дру гих ин ве-
сти то ра, уме сто да се он пла си ра при вре ди, да би се 
на тај на чин ин ди рект но под сти ца ло ја ча ње до ма ће 
ва лу те. На и ме, не по сто ји ре ал на осно ва у ви ду ја ких 
из во зних пер фор ман си ко је би под сти ца ле јак ди нар, 
не го се то упо ри ште на ла зи на фи нан сиј ском тр жи-
шту. На осно ву на ве де ног, мо же се за кљу чи ти да 
сва ки курс мо же крат ко роч но „при сил но“ тех нич ки да 
се по ме ра на до ле или на го ре, ма ни пу ли са њем нов-
ча не ма се уз од ре ђе ну це ну ко шта ња. Али, ду го роч-
ну ста бил ност кур са ди на ра ни је мо гу ће по сти ћи без 
от кла ња ња фун да мен тал них не рав но те жа, од но сно 
спро во ђе ња струк тур них про ме на до ма ће при вре де.

На ше опре де ље ње је да во ди мо ре ал ну мо не тар ну 
по ли ти ку, ко ја ће обез бе ди ти ста бил ност кур са ди на-
ра, али не на ште ту из во зне кон ку рент но сти на ших 
пред у зе ћа и сма ње ња ин ве сти ци о не ак тив но сти, 
од но сно за по шља ва ња, јер су то два кључ на ци ља 
еко ном ске по ли ти ке у усло ви ма еко ном ске кри зе и 
пред у сло ви ње ног пре ва зи ла же ња. Осци ла ци је кур-
са ди на ра ко је иза зи ва ју, сем тр жи шних про ме на, и 
про ме не у мо не тар ној по ли ти ци су до ве ле до то га да 
су мно ге ком па ни је пла ти ле ви со ку це ну курс них раз-
ли ка и од про фи та бил них по ста ле гу би та ши. Ова кон-
ста та ци ја се по себ но од но си на ком па ни је ко је има ју 
ве ће уче шће из во за у свом про ме ту. Ка мат не сто пе 
На род не бан ке Ср би је, сто пу оба ве зне бан кар ске ре-
зер ве и ин тер вен ци је на де ви зном тр жи шту тре ба 
ста ви ти у функ ци ју обез бе ђе ња ста бил но сти кур са и 
мо ти ва ци је за ин ве сти ци је и из воз. 

Кри за из окру же ња би мо гла има ти не га ти ван ути цај 
и на срп ски бан кар ски сек тор. У Ср би ји, из ме ђу оста-
лих, по слу ју две ита ли јан ске и че ти ри грч ке бан ке. У 
до ма ћем бан кар ском си сте му уче шће ба на ка са стра-
ним вла сни штвом је око 75%, што је ве о ма ви со ко, 
та ко да за ду жи ва ње ба на ка у ино стран ству пред ста-
вља зна ча јан из вор фи нан си ра ња це ло куп не до ма ће 
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ак тив но сти. Свет ска фи нан сиј ска кри за ути ца ла је на 
сма ње ње ли квид но сти ма тич них ба на ка, а са мим тим 
и на де ви зну ли квид ност до ма ћих ба на ка, бу ду ћи да 
је до ток ино стра них сред ста ва фи нан си ра ња огра ни-
чен. Је дан део ба на ка већ је по чео да по вла чи део 
сред ста ва ко ји се на ла зи у Ср би ји, ра ди са ни ра ња гу-
би та ка сво јих ма ти ца на ста лих услед ду жнич ке кри зе 
ко ја је за хва ти ла не ке зе мље евро зо не, а ве ро ват но 
ће тај при ти сак би ти још из ра же ни ји у 2012. го ди-
ни. У при лог то ме го во ри по да так да су бан ке ко је 
по слу ју у Ср би ји вра ти ле сво јим ма ти ца ма око 901 
ми ли он евра са мо у пе ри о ду од де цем бра 2010. до 
ав гу ста 2011. го ди не, што је ути ца ло и на сма ње ње 
њи хо ве кре дит не ак тив но сти. Због ви со ких сто па ка-
шње ња по кре ди ти ма, као по сле ди це по ра ста уде ла 
не на пла ти вих зај мо ва код пред у зе ћа и ма сов не не-
ли квид но сти у Ср би ји, по ве ћа ва се кре дит ни ри зик 
ба на ка, због че га оне све сно жр тву ју про фит за рад 
си гур но сти. То се ма ни фе сту је у ви ду сма њи ва ња 
нов ца ко ји се пла си ра при вре ди. 

Кри за је ис ку ше ње и за узи ма ње и одо бра ва ње кре-
ди та, јер се по ве ћа ва ју ри зи ци њи хо ве от пла те. Спо-
соб ност от пла те кре ди та при вре де, ме ре на уче шћем 
не на пла ти вих кре ди та, сма ње на је у дру гом тро ме-
сеч ју 2011. го ди не у од но су на пр во тро ме сеч је. Та ко 
је по чет ком 2009. го ди не уче шће не на пла ти вих кре-
ди та у укуп ним из но си ло око 9%, сре ди ном 2010. око 
12%, да би на кра ју тре ћег тро ме сеч ја 2011. го ди не 
већ до сти гло ни во од 18,8%. 

Уко ли ко се ова кве тен ден ци је на ста ве, по сто ји ре-
ал на опа сност да се срп ска при вре да су о чи са не до-
стат ком ка пи та ла, и по ра стом ка мат них сто па ко је су 
иона ко ви ше не го у зе мља ма у окру же њу, тим пре 
што све за пад не бан ке у до глед но вре ме че ка уса гла-
ша ва ње са стан дар ди ма Ба зел 3, а они под ра зу ме-
ва ју да се удво стру чи из нос ка пи та ла у од но су на по-
сто је ћи ни во. Кре ди ти за при вре ду су код нас го то во 
дво стру ко ску пљи не го у евро зо ни (про сеч не ка ма те 
на ин ве сти ци о не кре ди те при вре ди у Ср би ји су 7,89 
%, а у евро зо ни 2,93 %), док су код стам бе них зај мо ва 
ка ма те два и по пу та ве ће (про сеч на ка мат на сто па на 

стам бе не кре ди те код нас је 5,82 %, док је у зе мља-
ма евро зо не 3,26 %). Раст ка мат них сто па ути цао би 
на још ве ће по ве ћа ње тро шко ва пред у зе ћа, што би 
до дат но угро зи ло ли квид ност при вре де. Због то га је 
ур гент на по тре ба да Ср би ја и дру ге зе мље Сред ње 
и Ис точ не Евро пе по кре ну ини ци ја ти ву за до но ше ње 
„Беч ке ини ци ја ти ве 2“.

Основ ни про бле ми фи нан сиј ског тр жи шта Ср би је 
про из и ла зе из од су ства раз ви је ног тр жи шта ка пи та-
ла, ко је би обез бе ди ло ду го роч но фи нан си ра ње ин-
ве сти ци ја. Срп ско фи нан сиј ско тр жи ште је “плит ко”, 
јер се на ње му тр гу је ма лим бро јем ак ци ја, у од но-
су на раз ви је не ре ги о нал не и свет ске бер зе, та ко да 
се сва ко по ме ра ње на тим тр жи шти ма од ра жа ва и 
на Бе о град ску бер зу, али са за ка шње њем. По чет ком 
2007. го ди не, на ма лом тр жи шту Ср би је, бе ле же ни 
су по зи тив ни по ма ци. На и ме по ја ви ло се до ста но вих 
хар ти ја и пр ви до ма ћи ин сти ту ци о нал ни ин ве сти то-
ри. На жа лост, овај тренд се убр зо за вр шио. 

Ин дек си Бе о град ске бер зе BE LEX li ne и BE LEX15 по-
сле ра ста 2006. и 2007. го ди не за бе ле жи ли су дра-
сти чан пад у 2008. го ди ни 68,72%, од но сно 75,62%, 
ре спек тив но, од ко јег се ни три го ди не ка сни је ни су 
зна чај ни је опо ра ви ли. Узрок на глог па да вред но сти 
ин дек са је по вла че ње ино стра них порт фо лио ин ве-
сти то ра са тр жи шта Ср би је, услед оче ки ва ња да љег 
па да це на ак ци ја и про ду бљи ва ња на ста ле кри зе. 

На жа лост, не ма на го ве шта ја да ће се до ма ћа бер за 
уско ро опо ра ви ти, ни ти тре ба оче ки ва ти до ла зак ве-
ли ких ин ве сти то ра. Ин декс про сеч не вред но сти ак-
ци ја нај бо љих пред у зе ћа у Ср би ји BE LEX 15 имао је 
то ком пр вих де вет ме се ци 2011. го ди не тен ден ци ју 
да љег па да, па је на кра ју сеп тем бра био за 15,2% 
ни жи не го го ди ну да на ра ни је, тј. био је на нај ни жем 
ни воу од ју ла 2009. го ди не. По сле „цр ве ног“ тре ћег 
квар та ла, у си ту а ци ји кад су ин дек си из гу би ли ви ше 
од пе ти не вред но сти, бро ке ри има ју са мо пе си ми-
стич ке прог но зе, јер укуп на еко но ми ја под ле же но-
вом та ла су свет ске кри зе. 
На осно ву све га на ве де ног, ја сно је да се не мо же го-
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во ри ти са мо о пси хо ло шким фак то ри ма као узро ци ма 
ко лап са тр жи шта, већ је реч о озбиљ ним ано ма ли ја ма 
ов да шњег по слов ног ам би јен та, ко је се због при ро де 
порт фељ них ин ве сти ци ја нај пре ис ка жу на бер зи. У 
при лог то ме го во ри и чи ње ни ца да су ин дек си бер-
зе у Бе о гра ду из гу би ли ви ше на вред но сти не го ин-
дек си бер зи у ре ги о ну и на раз ви је ним тр жи шти ма. 
Услед ло шег кре дит ног реј тин га Ср би је и по ве ћа ног 
ри зи ка ула га ња у зе мљу, ула зак ка пи та ла из ино стран-
ства кроз но ве порт фо лио ин ве сти ци је је и да ље ма ло 
ве ро ва тан. У ци љу уна пре ђе ња по сто је ћег ста ња на 
тр жи шту ка пи та ла тре ба озбиљ но раз мо три ти мо гућ-
ност фор ми ра ња јед не ве ли ке, ре ги о нал не бер зе.

3.4. ме ђу на род но за ду жи ва ње

У по след њих не ко ли ко го ди на др жа ва се знат но за-
ду жи ла, ка ко у де ви за ма, та ко и у ди на ри ма, што ће се 
бит но од ра зи ти и на кре дит ни реј тинг зе мље. Спољ-
ни дуг Ср би је на кра ју сеп тем бра 2011. го ди не из но-
сио је 23,9 ми ли јар ди евра, а ње го во уче шће у про-
це ње ном бру то до ма ћем про из во ду (БДП) до сти гло 
је 75,6 %. Ти ме се Ср би ја опа сно при бли жа ва гра ни-
ци ви со ко за ду же них зе ма ља, по кри те ри ју му Свет ске 
бан ке, ко ја из но си 80 % БДП-а. Од нос спољ ног ду га 
на кра ју тре ћег тро ме сеч ја 2011. го ди не и го ди шњег 
из во за ро бе и услу га уве ћа ног за ино стра не до зна ке 
по ве ћан је за 4,7 про цент них по е на и из но си 164,9 %.

Пре ма по да ци ма НБС, на кра ју сеп тем бра 2011. го ди-
не јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је је био 14,7 ми ли јар ди 
евра, а ње го во уче шће у про це ње ном БДП је из но-
си ло 46,7%, ма да се он пре ма по да ци ма Ми ни стар-
ства фи нан си ја при ка зу је као 44,5%, да би се из бе гла 
чи ње ни ца да је ак ту ел на власт пре кр ши ла фи скал но 
пра ви ло ко је је са ма уве ла усва ја њем За ко на о бу-
џет ском си сте му из 2010. го ди не, ко је ли ми ти ра ни во 
ду га на 45% БДП и то за ма ње од го ди ну да на.

Спољ ни дуг јав ног сек то ра на кра ју сеп тем бра 2011. 
го ди не из но сио је 10,4 ми ли јар ди евра, а ње го во уче-
шће у укуп ном спољ ном ду гу би ло је 43,7 %. Ко ли ко је 

дра стич но ње го во по ве ћа ње нај бо ље го во ри по да так 
да је уку пан јав ни дуг по ве ћан од 2009. го ди не до но-
вем бра 2011. го ди не за чак 6.02 ми ли јар ди евра. 

Да би обез бе дио нео п хо дан при лив де ви зних сред-
ста ва за одр жа ва ње мо не тар не ста бил но сти и ре а-
ли за ци ју ин фра струк тур них про је ка та, при сту пи ло се 
не кон тро ли са ном узи ма њу кре ди та од ММФ-а, Свет-
ске бан ке, Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој, 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, Европ ске уни је, Ки не, 
Ру си је и дру гих зе ма ља. 

Ме ђу нај ве ћим зај мо ви ма је аран жман са Ме ђу на род-
ним мо не тар ним фон дом за по моћ де ви зним ре зер-
ва ма, ко ји је уго во рен сре ди ном ма ја 2009. го ди не, у 
вред но сти од три ми ли јар де евра, од ко јих је го то во 
две и по утро ше но за спре ча ва ње ду бљег су но вра та 
ди на ра. Јав ни сек тор је, та ко, по ве ћао спољ ну за ду-
же ност зна чај ним ко ри шће њем ино стра них кре ди та 
то ком 2010. го ди не (тран ше стенд-бај аран жма на са 
ММФ, кре дит од Вла де Ру ске Фе де ра ци је у вред но-
сти од 200 ми ли о на евра, до дат ни ино стра ни кре ди-
ти и др.). 

Као по себ на спе ци фич ност мо ра се на ве сти да је Ср-
би ја ко ри сти ла тек че твр ти ну нов ца ко ји нам је Свет-
ска бан ка већ одо бри ла. Оправ да ња по пут не по сто-
ја ња кон крет них, за вр ше них про је ка та и не до ста так 
са рад ње из ме ђу од ре ђе них ми ни стар ста ва, ко ја се 
нај че шће на во де као оправ да ње за ка шње ње у по-
вла че њу одо бре них сред ста ва, су нај бла же ре че но 
не при хва тљи ва, с об зи ром да је у Ср би ји за по сле но 
118.000 др жав них чи нов ни ка, а да у јав ном сек то-
ру ра ди 535.000 рад ни ка, од но сно 30,6% од укуп ног 
бро ја за по сле них, што је тро стру ко ви ше не го у зе-
мља ма ЕУ. 

Дру ги раз лог огром ног по ве ћа ња јав ног спољ ног 
ду га је од лу ка Вла де да се на ме ђу на род ном фи нан-
сиј ском тр жи шту за ду жи, упр кос из би ја њу ре це си је, 
ка ко би за вр ши ла не ко ли ко ве ли ких и ску пих ин-
фра струк тур них про је ка та. За из град њу пут ног де ла 
Ко ри до ра 10, Ср би ја је скло пи ла спо ра зум о зај му 
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са Свет ском бан ком чи ме је обез бе ђе но 388 ми ли о-
на до ла ра, од ЕБРД-а 150 ми ли о на евра, ЕИБ-а 384 
ми ли о на евра, а са HI PERB пла ном грч ке Вла де–100 
ми ли о на евра. Нај ви ше кре ди та за ре а ли за ци ју ин-
фра струк тур них про је ка та, уз др жав ну га ран ци ју, узе-
ло је пред у зе ће „Пу те ви Ср би је”. Ово пред у зе ће је 
по зај ми ло ви ше од 800 ми ли о на евра. За мост код 
Бе шке, на при мер, по диг нут је за јам од 72 ми ли о на 
евра, за оби ла зни цу око Бе о гра да- 100 ми ли о на евра 
од ЕИБ-а. За мост „Га зе ла” по зајм ље но је 33 ми ли о на 
евра, по том за мост Зе мун-Бор ча од ки не ске бан ке 
„Екс им”-144,5 ми ли о на евра, итд. 

Уз га ран ци ју др жа ве, за ду жи ва ле су се и „Же ле зни це 
Ср би је”, па њи хо ви укуп ни зај мо ви до сти жу око по ла 
ми ли јар де евра. Ка да је реч о Елек тро при вре ди Ср-
би је, она је по зај ми ла не што ви ше од 400 ми ли о на 
евра. Др жа ва је да ла га ран ци је и за зај мо ве „Фи ја та” 
у укуп ном из но су од 200 ми ли о на евра, док је „Јат” 
по зај мио око 50 ми ли о на евра уз га ран ци ју др жа ве. 

Др жа ва је на ја ви ла и узи ма ње но вих кре ди та ме ђу на-
род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја за за вр ше так ин ве-
сти ци о них про је ка та ко ји су у то ку, као и но вих, па се 
та ко оче ку је да јав не фи нан си је бу ду оп те ре ће не за још 
по ла ми ли јар де евра ко ли ко не до ста је за за вр ше так 
пут ног де ла Ко ри до ра 10 и око 4 ми ли јар де евра за ра-
до ве на же ле знич ком де лу. По да ци Ми ни стар ства фи-
нан си ја по ка зу ју да др жа ва Ср би ја га ран ту је за не што 
ви ше од две ми ли јар де евра зај мо ва јав них пред у зе-
ћа. Чак по ло ви ну тог из но са пред у зе ћа ни су у ста њу да 
вра те, па су због то га ак ти ви ра не др жав не га ран ци је.

На ве де ни по ка за те љи сва ку озбиљ ну вла ду при мо-
ра ли би да пре и спи та по ли ти ку за ду жи ва ња и хит но 
пре ду зме ме ре за ње го во об у зда ва ње.

У сеп тем бру 2011. го ди не  уве ден је и до дат ни на-
чин спољ њег за ду жи ва ња, про да ја др жав них евро-
об ве зни ца, и то у вред но сти од ми ли јар ду до ла ра са 
го ди шњом ка ма том од чак 7,25 %. О ко ли ко ску пом 
ме то ду за ду жи ва ња је реч го во ре и ис ку ства Пор ту-
га ла, Грч ке и Ир ске ко је су би ле при мо ра не да за тра-

же фи нан сиј ску по моћ ка да су ка ма те на њи хо ве об-
ве зни це по ра сле из над 7 %, што је гра ни ца ко ја се 
сма тра не под но шљи вом за одр жи во сер ви си ра ње 
ду го ва, од но сно ука зу је да је др жа ва у ве ли ким про-
бле ми ма и да јој пре ти бан крот. Ме ђу тим, ни то ни је 
би ло до вољ но. 

Кра јем сеп тем бра 2011. го ди не, ММФ је одо брио 
но ви спо ра зум из пре до стро жно сти ко јим је Ср би ји 
обез бе ђен кре дит од ми ли јар ду евра, да би се ње-
гов на са та вак пре ки нуо на по чет ку 2012. го ди не, са 
ја сним по ру ка ма да се не ће на ста ви ти уко ли ко се не 
пру же ја сни до ка зи да не ће би ти но вих за ду жи ва ња. 
На тај на чин је са рад ња са ММФ до би ла свој епи лог 
- има ли смо са рад њу све док су по др жа ва ли за ду жи-
ва ње, а пре ки ну та је ка да су за тра жи ли фи нан сиј ску 
ди сци пли ну. Сва ка ко, гу бље ње фи нан сиј ске са мо-
стал но сти је по сле ди ца са рад ње са ММФ, али и то је 
бо ље не го не кон тро ли са но за ду жи ва ње. 

ДСС се за ла же за за у ста вља ње за ду жи ва ња на осно-
ву ства ра ња усло ва за при ват не ин ве сти ци је, на осно-
ву за јед нич ких про је ка та др жа ве са при ват ним сек то-
ром и на осно ву кон це си ја, као ме то да фи нан си ра ња 
ве ли ких ин фра струк тур них про је ка та. Да под се ти мо, 
за вре ме ман да та Вла де у ко јој је ДСС има ла во де ћу 
уло гу и пре ми је ра, сре ди ном 2006. го ди не, до не та је 
од лу ка да Ср би ја у ро ку од го ди ну да на вра ти пре о ста-
ли дуг ММФ-у, ко ји је био  не што ви ше од ми ли јар ду 
до ла ра, што је и ре а ли зо ва но, а Ср би ја је од сред ње 
за ду же не зе мље по ста ла др жа ва са ре ла тив но ни-
ским спољ ним ду гом. Ме ђу тим, због екс пан зи је спољ-
ног за ду жи ва ња, пред став ни ци ММФ са да ис ти чу да 
је спољ ни дуг је дан од три нај ве ћа про бле ма др жа ве. 

До спе ле и не из ми ре не оба ве зе по осно ву спољ ног 
ду га кра јем сеп тем бра 2011. го ди не из но си ле су 
ми ли јар ду и 658 ми ли о на евра, од че га је до спе ла 
глав ни ца би ла 1,39 ми ли јар ди евра, а ре дов на ка-
ма та- 258,8 ми ли о на евра. Из нос от пла та по осно ву 
спољ ног ду га на кра ју тре ћег тро ме сеч ја 2011. го-
ди не пре шао је екс трем но ви со ких 12% БДП, али је 
он, због не а де кват ног из ра жа ва ња ве ли чи не БДП у 
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те ку ћим це на ма, чак знат но ви ши. Ако се по сма тра 
из нос от пла та по осно ву спољ ног ду га, у од но су на 
из воз ро бе и услу га, он је на кра ју истог пе ри о да пре-
шао 34% из во за (то ле рант на гра ни ца је око 25%). 

По ред то га, по след њих го ди на др жа ва на ста вља 
енорм но да се за ду жу је по осно ву про да тих др жав-
них за пи са, ка ко у ди на ри ма, та ко и оних ве за них за 
евро, уз огром не ка мат не сто пе. У пр вој по ло ви ни 
2011. го ди не, еми то ва не су ове хар ти је у вред но сти 
од око 304 ми ли јар де ди на ра. 

За ду жи ва ње др жа ве еми то ва њем за пи са сва ка ко 
ути че и на оте жа но фи нан си ра ње при вре де у Ср би ји. 
На и ме, ка мат на сто па ко ју др жа ва пла ћа је га лант на 
(при нос на за пи се, у за ви сно сти од ва лу те у ко јој се 
еми ту је, из но си од 5,40 до 13,30 %), па на тр жи шту 
нов ца она кон ку ри ше при вре ди у бор би да се при ву-
ку ли ми ти ра на сло бод на сред ства ба на ка и сво јом 
тра жњом по ди же ка мат не сто пе. Уме сто при вре ди, 
бан ке пла си ра ју но вац др жа ви и НБС. Ди нар кре ди та 
ко ји је оти шао др жа ви- ди нар је ма ње за при вре ду, а 
то ни је од раз од го вор не еко ном ске по ли ти ке.
 
Ср би ја ће у на ред ним го ди на ма има ти ви со ке фи-
нан сиј ске оба ве зе и по осно ву ре сти ту ци је ко ју ни је 
има ла у прет ход ној де це ни ји. То са зна ње је по себ-
но за бри ња ва ју ће ако се зна да Ср би ја у на ред ним 
го ди на ма не мо же ра чу на ти на та ко ви сок ни во де-
ви зног при ли ва по осно ву не то за ду жи ва ња у ино-
стран ству и по осно ву при ва ти за ци је и до на ци ја.

Да се не би на ста ви ло да ље за ду жи ва ње бу ду ћих ге-
не ра ци ја, без аде кват ног раз вој ног пла на, ини ци ра ће-
мо усва ја ње др жав не стра те ги је упра вља ња јав ним 
ду гом. То под ра зу ме ва да ја сно до не те од лу ке о гра-
ни ца ма за ду жи ва ња, о ја сним ци ље ви ма за ду жи ва ња, 
стра те ги ји вра ћа ња при спе лих ду го ва, као и тран спа-
рент но сти по ступ ка до но ше ња на ве де них од лу ка. Са-
мо на тај на чин ће да ље за ду жи ва ње има ти од ре ђе ног 
сми сла, а ин сти ту ци је ко је га спро во де по тре бан ле ги-
ти ми тет у ра ду на том под руч ју ко је је осе тљи во не са мо 
за са да шње, већ и све бу ду ће ге не ра ци је Ср би је. 

Нео п ход но је из бе ћи већ по зна та и не га тив на ис ку-
ства дру гих др жа ва, ко је је за хва ти ла ду жнич ка кри-
за, јер су њи хо ве вла де пре ко но ћи хте ле да обез бе де 
бо љи стан дард сво јих ста нов ни ка, без ре ал ног ра ста 
про дук тив но сти. Че сто су нео д го вор не вла де спрем-
не да, по це ну пре за ду же но сти, ства ра ју ве штач ки 
при вид ра ста, ко ји им је нео п хо дан за уну тар по ли-
тич ке ин те ре се и одр жа ње на вла сти. По бољ ша ње 
усло ва за ула га ње до ма ћих и стра них ин ве сти то ра и 
за по шља ва ње ће до при не ти да се при вред ни раст 
оства ри, без пре ко мер ног за ду жи ва ња др жа ве.  

Кре ди ти ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и 
кре ди ти од зе ма ља ко је су стра те шки парт не ри Ср би је, 
обез бе ди ће ефек тив ност и еко но мич ност за ду жи ва-
ња, али и сма ње ње ри зи ка од еко ном ске за ви сно сти. 
При мер успе шне при ме не ове стра те ги је је Ки пар ко ји 
је до био по во љан кре дит од Ру си је од 2,5 ми ли јар ди 
евра. Бе ло ру си ја је у ју ну 2011. го ди не, та ко ђе, до би ла 
800 ми ли о на до ла ра пр ве тран ше по вољ ног кре ди та 
вред ног три ми ли јар де до ла ра из ан ти кри зног фон да 
ЕврА зЕС ко ји је под кон тро лом Ру си је. 

При до но ше њу од лу ка о но вом за ду жи ва њу тре ба 
се ру ко во ди ти прин ци пом да је но ви кре дит оправ-
дан са мо ако је уло жен у до ма ћу про из вод њу и за-
по шља ва ње, а да ни је дан ни је по во љан уко ли ко је 
на ме њен др жав ној по тро шњи. За ду жи ва ње др жа ве 
код ко мер ци јал них ба на ка тре ба ли ми ти ра ти на нај-
ма њу мо гу ћу ме ру, због сма ње ња тро шко ва фи нан-
си ра ња де фи ци та и крат ких ро ко ва вра ћа ња. Де фи-
цит, кре ди ти и еми то ва не хар ти је од вред но сти не 
мо гу би ти на сле ђе ко је ће мо оста ви ти на ред ним ге-
не ра ци ја ма да га вра ћа ју.

3.5. Уна пре ђе ње из во за и сма ње ње 
спољ но тр го вин ског де фи ци та

За при вре де као што је на ша те шко је оства ри ти 
пред но сти еко но ми је оби ма без из ла ска на тр жи шта 
дру гих зе ма ља. По ред то га, ва жно је по ве ћа ва ти из-
воз ка ко би се по сте пе но сма њи вао јаз ко ји тре нут-
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но по сто ји у спољ но тр го вин ској раз ме ни. Ме ђу тим, у 
усло ви ма еко ном ске кри зе, чак и тр жи шта нај ра зви-
је ни јих зе ма ља осе ћа ју сма ње ње тра жње. Ин ду стри-
је као што је ауто мо бил ска, гра ђе ви нар ство и те ле ко-
му ни ка ци је, већ осе ћа ју пад тра жње од пет до 30%. У 
та квим усло ви ма, до ју че нај кон ку рент ни је ком па ни је 
су о че не су са па дом тра жње. 

Уме сто на чел не по др шке из во зни ци ма, нео п ход но 
је да ти кон крет ну по моћ у ви ду јеф ти них кре ди та, са 
ду жим ро ко ви ма от пла те и сни жа ва ње тро шко ва га-
ран ци ја за из во зне по сло ве. Нео п ход но је уве сти но-
ве ин стру мен те по др шке по пут суб вен ци о ни са них 
кре ди та за из во зни ке, где би 50% ка ма та, ко је под 
ко мер ци јал ним усло ви ма пла ћа ју пред у зе ћа бан ка-
ма, пре у зе ла да пла ћа др жа ва из сред ста ва Фон да за 
раз вој Ср би је или Аген ци је за стра на ула га ња и про-
мо ци ју из во за. По ред то га, др жа ва тре ба да фор ми ра 
фонд са мно го ве ћим ка пи та лом за др жав не га ран-
ци је за из во зне по сло ве, чи ме би за 1-2% сма њи ла 
тро шак из во зни ка, али и знат но убр за ла про це ду ру 
до би ја ња га ран ци ја, ко ја је не кад ве ћи про блем од 
ње них тро шко ва. 

Зе мље ко ји су нај зна чај ни ји свет ски из во зни ци, сво ју 
по зи ци ју сте кле су углав ном за хва љу ју ћи зна чај ним 
енер гет ским по тен ци ја ли ма, раз ви је ној елек трон ској, 
ауто мо бил ској, фар ма це ут ској или ИТ ин ду стри ји. Код 
нас је за бе ле жен зна ча јан по мак у сек то ру енер ге-
ти ке, фар ма ци је и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Оно 
што за бри ња ва је чи ње ни ца да су по љо при вре да и 
ме та лур ги ја и  да ље на ше нај кон ку рент ни је гра не на 
ме ђу на род ном тр жи шту, са ви ше од 40% из во за. У 
на ред ном пе ри о ду то мо ра ју по ста ти гра не као што 
су ма шин ска, елек тро ма шин ска, хе миј ска, ме тал ска и 
гра ђе вин ска. 

Па жњу тре ба усме ри ти на про из во де ви ших фа за 
пре ра де и те жи ти да се на њи ма ба зи ра из во зна 
ори јен та ци ја. Из воз Ср би је је углав ном усме рен на 
зе мље Европ ске уни је и зе мље ЦЕФ ТА, са ви ше од 
55%. За раз ли ку од то га, мо гућ но сти из во за на тр-
жи шта ко ја су у стал ном ра сту као што су ру ско, ки-

не ско и ин диј ско ни су до вољ но ис ко ри шће на, ни ти 
ис тра же на. 

За при вре ду Ср би је је у пе ри о ду до 2008. го ди не 
био ка рак те ри сти чан ви сок ни во стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја. Ко ли ко су за на шу зе мљу, по себ но за 
спољ но тр го вин ски би ланс, зна чај не стра не ди рект-
не ин ве сти ци је го во ри и по да так да су од два де сет 
нај ве ћих из во зни ка у Ср би ји, два на ест  у стра ном 
вла сни штву. 

Ло ша ге о граф ска струк ту ра из во за огле да се у то ме 
што се ско ро 90% из во за од но си на зе мље Европ-
ске уни је и зе мље ЦЕФ ТА. У окви ру Европ ске уни је 
та ко ђе је не пра вил но рас по ре ђен из воз и углав ном 
је скон цен три сан на не ко ли ко зе ма ља. Ско ро цео 
спољ но тр го вин ски су фи цит Ср би ја оства ру је са зе-
мља ма ЦЕФ ТА (Бо сном и Хер це го ви ном, Цр ном Го-
ром, Ма ке до ни јом). На су прот то ме, са Ру ском Фе де-
ра ци јом, и по ред Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни, 
ко ји на шим пред у зе ћи ма да је из у зет не кон ку рент-
ске пред но сти на том тр жи шту (ова кав спо ра зум 
је Ру си ја пот пи са ла са мо са зе мља ма За јед ни це 
не за ви сних др жа ва), оства ру је се ви сок спољ но тр-
го вин ски де фи цит, пре све га због уво за енер ге на-
та. Бо љом ор га ни за ци јом на сту па на том тр жи шту, 
осни ва њем за јед нич ких пред у зе ћа са при вред ни ци-
ма из те зе мље и при пре мом и при ме ном по себ ног 
пла на за на ступ на том тр жи шту мо гу се оства ри ти 
мно го бо љи спољ но тр го вин ски ре зул та ти.

Нео п ход но је по др жа ти по ве ћа ње сте пе на фи на ли-
за ци је про из во да на ме ње них из во зу и пред у зе ти 
ак тив но сти ка ко би се оства ри ла ге о граф ска ди вер-
зи фи ка ци ја из во за од но сно ис тра жи ти мо гућ но сти 
за осва ја ње но вих тр жи шта, као и мо гућ но сти за по-
вра так на ста ра тр жи шта.
У на ред ном пе ри о ду ак тив но сти ко је би се пред у-
зи ма ле с ци љем уна пре ђе ња срп ског из во за тре ба 
усме ри ти на сле де ћа циљ на тр жи шта:

• ЦЕФ ТА,
•  Европ ска уни ја,
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•  Ру ска Фе де ра ци ја
•  Ки на 
•  Бли ски и Сред њи Ис ток
•  Се вер на Афри ка, и
•  Ин ди ја.

Да би се на ве де на тр жи шта осво ји ла, нео п ход но је 
спро ве сти де таљ не ана ли зе, из ра ди ти ак ци о не пла но-
ве по тр жи шти ма и од ре ди ти уло ге др жав них ин сти-
ту ци ја и ком па ни ја, уна пре ди ти за кон ску ре гу ла ти ву 
из од ре ђе них обла сти, уве сти по ре ске и дру ге олак-
ши це као под сти цај из во зу са по себ ним на гла ском на 
од ре ђе не ре ги о не, ути ца ти на уна пре ђе ње ди пло мат-
ских од но са са на ве де ним зе мља ма, фор ми ра ти до-
дат не ин сти ту ци је ко је ће пру жа ти по др шку из во зу.  
Ин сти ту ци ја ма ко је де лу ју у прав цу по ве ћа ња из во за 
тре ба обез бе ди ти по ве ће ње сред ста ва за фи нан си ра-
ње њи хо вог ра да и ме ра ко је спро во де и обез бе ди ти 
не по сред ни ју по ве за ност са при вре дом.

С об зи ром да је да ле ко лак ше  осва ја ти или за др жа-
ти до ма ће не го стра но тр жи ште као ме ра за ус по ста-
вља ње по зи тив ни јег спољ но тр го вин ског би лан са 
на ме ће се и по др шка про гра ми ма суп сти ту ци је уво за 
до ма ћим про из во ди ма. По не кад је са свим за пре па-
шћу ју ће да се зна ча јан увоз оства ру је у про ме ту ро-
ба као што су основ ни по љо прир вед ни про из во ди, 
нпр. па суљ, ме со, мле ко у пра ху и слич но, а да се у 
исто вре ме до ма ћи про из во ђа чи су о ча ва ју са те шко-
ћа ма да пла си ра ју ви шко ве тих про из во да. Нај че шће 
се ра ди о про бле ми ма ве за ним за скла ди ште ње или 
сер ти фи ка ци ју тих про из во да за про мет у тр го вин-
ским лан ци ма, али има и дру гих не до ста та ка, као што 
су не до ста ци у раз ви је но сти от куп них мре жа, скла-
ди шних ка па ци те та и дру го. Дру ги про блем у том 
по гле ду се од но си на не а де ква тан трет ман до ма ћих 
про из во ђа ча у по ступ ци ма јав них на бав ки, ко ји због 
не до вољ ног оби ма про ме та, не до стат ка ме ђу на род-
них ре фе рен ци, не га тив ног по сло ва ња у прет ход ним 
го ди на ма и слич но не до би ја ју по сло ве, већ то нај-
ве ћим де лом успе ва ју пред став ни штва или за ступ-
ни штва стра них про из во ђа ча ре ги стро ва на у Ср би ји. 
Као по сле ди ца то га до ла зи до зна чај ног од ли ва де-

ви за из зе мље, до гу бит ка рад них ме ста код до ма ћих 
ком па ни ја и сма ње ња при ли ва у бу џет др жа ве. 

3.6. Фи нан сиј ска тр жи шта

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти фи нан сиј ском тр жи-
шту у Ср би ји јер је не до вољ но раз ви је но и у кон стант-
ном па ду. Ин дек си BE LEXfm i BE LEX li ne, за про те кле 
две го ди не бе ле же пад од пре ко 70 %, што је ви ше 
не го што је за бе ле же ни пад на бер за ма нај ра зви је-
нијих зе ма ља, а обим тр го ва ња је по стао сим бо ли чан 
и да ни ма је ис под ми ли он евра днев но. Чак је и BE LEX 
SRX опао за 60 %, ма да је он ве зан за нај бо ље ком-
па ни је у Ср би ји и ме ђу на род но фи нан сиј ско тр жи ште 
пре ко бер зе у Бе чу. Ула га ње у при ват не ин ве сти ци о-
не фон до ве је пот пу но за у ста вље но, па је вред ност 
њи хо вих је ди ни ца тре нут но ни жа од но ми нал не, што 
до во ди у пи та ње њи хо ву це ло куп ну функ ци ју на фи-
нан сиј ском тр жи шту. 

Тре нут но се на фи нан сиј ском тр жи шту тр гу је ве о ма 
ма лим бро јем фи нан сиј ских ин стру ме на та - углав ном 
ак ци ја ма и  об ве зни ца ма. У на ред ном пе ри о ду по-
треб но је из вр ши ти се кју ри ти за ци ју тр жи шта - уве сти 
дру ге хар ти је од вред но сти, ко ји ма се тр гу је на бер-
за ма у зе мља ма ре ги о на. Јед на од зна чај них хар ти ја 
од вред но сти би тре ба ло да по ста не скла ди шни ца, 
што је у скла ду са прак сом раз ви је них зе ма ља. Због 
то га је нео п ход но из вр ши ти од го ва ра ју ће из ме не у 
За ко ну о хар ти ја ма од вред но сти. 

Пу тем пре но ше ња имо вин ских пра ва на ни во оп шти-
на тре ба ство ри ти прет по став ке за уво ђе ње му ни ци-
пал них об ве зни ца, што би у це ли ни обез бе ди ло бр жи 
уку пан раз вој фи нан сиј ских тр жи шта, али и де цен-
тра ли зо ва но кре и ра ње из во ра сред ста ва за ин фра-
струк тур не про јек те оп шти на. 

Раз во ју тр жи шта би зна чај но до при не ло и раз ви ја-
ње роб них бер зи и њи хо во по ве зи ва ње са роб ним 
бер за ма у ре ги о ну. Пр ви ко рак у том прав цу би би-
ло до но ше ње од го ва ра ју ће за кон ске ре гу ла ти ве и 
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фор ми ра ње ин сти ту ци ја нео п ход них за за по чи ња ње 
ра да роб них бер зи. Ти ме би се олак ша ло по ве зи ва-
ње по ну де и тра жње нај зна чај ни јих по љо при вред них 
про из во да, енер ге на та и  ме та ла, што би мо гло да до-
при не се ста бил но сти снаб де ва ња и кре та њу це на на 
тр жи шту. 

3.7. Фи нан сиј ска по др шка 
из во зу – фор ми ра ње из во зне бан ке

Има ју ћи у ви ду зна чај из во за за по ве ћа ње при вред-
не ак тив но сти и ма кро е ко ном ске ста бил но сти у на-
ред ном пе ри о ду се са де кла ра тив них мо ра пре ћи 
на кон крет не ме ре по др шке ње го вом ди на мич ном 
ра сту. Еко ном ска кри за је ука за ла на сву ра њи вост 
из во за срп ске при вре де, али и на по треб не ме ре 
по др шке од стра не др жа ве. За кљу че ње би ла те рал-
них и мул ти ла те рал них уго во ра о бес ца рин ском или 
олак ша ном при сту пу из во зним тр жи шти ма ни је да ло 
до вољ но ре зул та та, из ме ђу оста лог и због то га што је 
ре а ли за ци ја из во за по ве за на са зна чај ни јим зах те ви-
ма у по гле ду ње го вог фи нан си ра ња. 

Про цес осва ја ња стра них тр жи шта све ду же тра је, 
по ве ћа ва ју се зах те ви за фи нан си ра ње мар ке тин-
шких и про мо тив них ак тив но сти, ро ко ви пла ћа ња у 
ме ђу на род ној тр го ви ни су знат но ду жи од оних на 
до ма ћем тр жи шту, тра же се га ран ци је у свим фа за-
ма уго ва ра ња и ре а ли за ци је уго во ра, а на пла та по-
тра жи ва ња је по ве за на са ве ћим ри зи ци ма. Због то га 
од го вор ни за ре а ли за ци ју еко ном ске по ли ти ке мо ра-
ју да раз ви ју чи тав си стем ме ра ко је као свој основ ни 
циљ има ју по ве ћа ње из во за. У том кон тек сту по себ но 
ме сто за у зи ма обез бе ђе ње ди рект не фи нан сиј ске по-
др шке из во зу, али не са мо кроз из во зне суб вен ци је, 
већ и кроз кре ди ти ра ње из во за, обез бе ђи ва ње олак-
ша ног при сту па га ран ци ја ма и сма ње ње ри зи ка у из-
во зним по сло ви ма.  Нај зна чај ни ја ме ра за ре ша ва ње 
нај ве ћег де ла на ве де них про бле ма срп ског из во за је 
осни ва ње спе ци ја ли зо ва не бан ке за по др шку из во зу 
срп ских ком па ни ја. 

Го то во све зе мље има ју спе ци ја ли зо ва не аген ци је за 
пру жа ње фи нан сиј ске по др шке из во зу. Ове аген ци је 
мо гу би ти ор га ни зо ва не као бан ке, ре о си гу ра ва ју ћа 
дру штва или фи нан сиј ске кор по ра ци је и углав ном су 
у вла сни штву др жа ве. По сто је ће аген ци је не рас по-
ла жу до вољ ним фи нан сиј ским ка па ци те том ка ко би 
оправ да ле сво ју уло гу, те је фор ми ра ње ја ке фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је са свим пре ро га ти ви ма бан ке бо-
ље ре ше ње. Та кво ре ше ње је при ме ње но и у зе мља-
ма ре ги о на ко је има ју мно го ве ћи из воз од Ср би је, 
као што су Сло ве ни ја и Хр ват ска, па ве ру је мо да би 
и код нас до шло до зна чај ни јег по зи тив ног по ма ка. 

Др жа ва тре ба у пр вој фа зи да бу де је ди ни вла сник 
та кве бан ке, ка ко би ње но по сло ва ње би ло ор га ни-
зо ва но на не про фит ном прин ци пу, што би до при не-
ло по ну ди мно го по вољ ни јих усло ва кре ди ти ра ња 
од са да шњих, док би сви пла сма ни би ли оси гу ра ни 
др жав ним га ран ци ја ма, а евен ту ал ни про фит би био 
ре ин ве сти ран у про ши ре ње кре дит ног по тен ци ја-
ла. По ред оства ра ња из во зних ци ље ва, осни ва њем 
из во зне бан ке би се мо гла ве ћа па жња по све ти ти 
оства ри ва њу ци ље ва ре ги о нал ног раз во ја јер би се у 
кри те ри ју ме за одо бра ва ње кре ди та увр сти ли и при-
о ри те ти у ве зи са по вла шћи ва њем из во зни ка из нај-
не ра зви је ни јих де ло ва Ре пу бли ке. 

По ве ћа ње до ступ но сти услу га бан ке пред у зет ни ци-
ма и ком па ни ја ма у свим под руч ји ма Ср би је би се 
оства ри ло и осни ва њем ње них фи ли ја ла у при вред-
ним цен три ма из ван глав ног гра да. На тај на чин би се 
обез бе дио ди рек тан при ступ ко ри сни ци ма кре ди та, 
лак ши и бр жи при ступ ин фор ма ци ја ма, са на гла ском 
на са ве то дав не уло ге и ве ћа по ве за ност са сек то ром 
МСП. У сле де ћој фа зи раз во ја, из во зна бан ка тре ба 
да отва ра сво је фи ли ја ле у Ру си ји и не кој од зе ма ља 
ЕУ, ка ко би сер ви си ра ла по тре бе из во зних пред у зе ћа. 
Код одо бра ва ња кре ди та, та ко ђе, тре ба во ди ти ра чу-
на да се под сти чу из во зни ци чи ји про из во ди са др же 
ве ћи део до ма ћих ком по нен ти и ре сур са, ко ји су за-
сно ва ни на при ме ни до ма ћих тех но ло ги ја и ко ји ни су 
де фи ци тар ни на до ма ћем тр жи шту.
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Фи нан си ра ње из во за тре ба да бу де по ве за но са фи-
нан си ра њем ак тив но сти пре и по сле ре а ли за ци је из-
во зног аран жма на. Пред фи нан си ра ње из во за под-
ра зу ме ва фи нан си ра ње про из вод ње до ба ра за из воз 
(про из вод ња, обрт ни ка пи тал, про мо ци ја на стра ним 
тр жи шти ма, и др.). Фи нан си ра ње на кон ис по ру ке 
под ра зу ме ва фи нан си ра ње у ци љу за тва ра ња нов-
ча ног не скла да из ме ђу вре ме на ис по ру ке и вре ме на 
на пла те по тра жи ва ња. У том сми слу фи нан сиј ска по-
др шка из во зу је усме ре на на: 

•  одо бра ва ње крат ко роч них и ду го роч них кре ди та за 
обрт на сред ства, са ро ко ви ма ко ји су ускла ђа ни са 
тра ја њем из во зног по сла;

•  одо бра ва ње кре ди та куп ци ма у ино стран ству;
•  одо бра ва ње кре ди та за про из вод њу на ме ње ну из-

во зу; 
•  одо бра ва ње кре ди та на кон ис по ру ке;
•  ре фи нан си ра ње бан кар ских кре ди та из во зни ка, и др.

Кре ди ти ра ње се спро во ди у скла ду са  пра ви ли ма 
ОЕЦД кон сен зу са о по де ли ри зи ка, ко ји од ре ђу је да 
вред ност кре ди та не мо же би ти ве ћа од 85% вред но-
сти из во зног уго во ра. 

Пред но сти ова квог на чи на кре ди ти ра ња су број не, а 
нај ве ћи број је по ве зан са:

•  по ве ћа њем кон ку рент но сти да тих по ну да због про-
ду жа ва ња ро ко ва пла ћа ња куп ци ма; 

•  ши ре њем тр жи шта на куп це ко ји не ма ју до вољ но 
сред ста ва за ре а ли за ци ју на бав ке, ни ти при ступ по-
вољ ни јим кре ди ти ма у сво јој зе мљи;

•  по ве ћа њем ли квид но сти из во зни ка;
•  пре но ше њем ри зи ка на пла те на кре ди то ра, од но-

сно из во зну бан ку, а по сред но на др жа ву;
•  укла ња њем ва лут ног ри зи ка, јер се кре дит ис пла-

ћу је у ва лу ти уго во ра на ра чун из во зни ка у ње го вој 
по слов ној бан ци.

По ред фи нан си ра ња из во за вр ло је зна чај но обез-
бе ди ти ефи ка сну по др шку у сег мен ту оси гу ра ња 
из во зних по сло ва и да ва ња га ран ци ја, ка ко би се 
пред у зет ни ци или ком па ни је ко је не ма ју ду го роч-

но из во зно ис ку ство под ста кли да се ори јен ти шу на 
из воз, и да би се по сто је ћи из во зни ци охра бри ли да 
ши ре сво је из во зне по сло ве на но ве куп це и на но ва 
тр жи шта. 

Оси гу ра ње од ри зи ка је прак са ко ја сма њу је евен ту-
ал не гу бит ке због не пла ћа ња куп ца, не сол вент но сти, 
сте ча ја или хи по те ке над имо ви ном куп ца, што спа-
да у та ко зва не ко мер ци јал не ри зи ке. С дру ге стра не, 
има ју ћи у ви ду да су на ше ком па ни је у ра ни јем пе-
ри о ду има ле вр ло раз ви је ну са рад њу са зе мља ма у 
раз во ју, ко је су по вре ме но по тре са ли уну тра шњи не-
ми ри и по ли тич ке кри зе, вр ло је зна чај но за вра ћа ње 
на та тр жи шта обез бе ди ти оси гу ра ње за слу чај из-
би ја ња ра та, по ли тич ких пре вра та, јед но стра них мо-
ра то ри ју ма зе мље на пла ћа ња пре ма ино стран ству и 
слич них до га ђа ја, ко ји су из ван кон тро ле из во зни ка, 
али и са мог куп ца. 

Као услу ге оси гу ра ња из во зних по сло ва по зна ти су 
аран жма ни ве за ни за оси гу ра ње кре ди та из во зни ка, 
за оси гу ра ње кре ди та куп ца или бан ке куп ца, оси гу-
ра ње од ри зи ка пре ис по ру ке, оси гу ра ње кре ди та за 
при пре му из во за. 

За по ве ћа ње си гур но сти у про це су скла па ња, ре а ли-
за ци је и на пла те из во зних по сло ва у ши ро кој упо тре-
би су бан кар ске га ран ци је. Про цес одо бра ва ња га-
ран ци ја је јед на ко сло жен као и про цес одо бра ва ња 
кре ди та, јер се ра ди у ко нач ном ис хо ду о истом по-
слу. Бр зи на одо бра ва ња га ран ци је и це на га ран ци је 
су вр ло че сто пре суд ни фак тор кон ку рент но сти да те 
по ну де. Због то га су мно ге зе мље фор ми ра ле спе ци-
ја ли зо ва не аген ци је, или раз ви ле, у окви ру дру гих 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, де лат ност да ва ња др жав-
них га ран ци ја за скло пље не по сло ве. У мо де лу ко ји 
пред ла же мо, фор ми ра на из во зна бан ка би из да ва ла:
 
•  га ран ци је за уче шће на ме ђу на род ним тен де ри ма;
•  га ран ци је за до бро из вр ше ње по сла;
•  га ран ци је за по врат аван са;
•  га ран ци је за от кла ња ње ре кла ма ци ја у га рант ном 

ро ку. 
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У све ту су по зна та вр ло раз ли чи та ре ше ња у по гле-
ду услу га ко је пру жа ју аген ци је за фи нан сиј ску по-
др шку из во зу. Док је не где по сао оси гу ра ња из во-
за одво јен од из да ва ња га ран ци ја, до тле је не где 
по ве зан, а не где су са овим по сло ви ма по ве за ни 
и по сло ви кре ди ти ра ња из во за. Offi    ce Na ti o nal du 
Duc ro i re (Бел ги ја), Ser vi zi As si cu ra ti vi del Com mer cio 
Este ro - SA CE (Ита ли ја), ECGD (Ве ли ка Бри та ни ја), 
Gu a ran tee In sti tu te for Ex port Cre dit - GI EK (Нор ве-
шка) су на ци о нал не аген ци је ко је се ба ве са мо оси-
гу ра њем из во за док је фи нан си ра ње из во за пре пу-
ште но бан кар ском сек то ру, јер је он у тим зе мља ма 
до вољ но раз ви јен. По је ди не зе мље су у др жав ном 
вла сни штву за др жа ле и аген ци је за оси гу ра ње 
из во за и аген ци је за кре ди ти ра ње из во за. Та ко у 
Фран цу ској CO FA CE вр ши оси гу ра ње док NA TE XIS 
фи нан си ра из воз. У Не мач кој HER MES оси гу ра ва 
из во зне по сло ве, а КWf фи нан си ра из воз, док је у 
Швед ској Ex por tkre dit nam nden – EKN за ду жен за 
оси гу ра ње, а AB Svensk Ex por tkre dit  за кре ди ти ра-
ње из во за. 

Има ју ћи у ви ду да су ове услу ге код нас тек у раз во ју 
и да по сто је ће бан кар ске услу ге из во зни ци ма ни су на 
за до во ља ва ју ћем ни воу раз ви је но сти и кон ку рент но-
сти, сма тра мо да је фор ми ра ње јед не бан ке ко ја мо-

же пру жи ти ква ли тет ну за о кру же ну услу гу из во зни-
ци ма нај бо ље ре ше ње. 

По сло ва ње из во зне бан ке би тре ба ло да бу де ускла-
ђе но са ме ђу на род ним пра вом и пра ви ли ма ра да ко-
ја су усво је на у окви ру асо ци ја ци ја из во зних аген ци ја, 
ко ја се ти чу ду жи не одо бре них кре ди та, на ме не кре-
ди та, ми ни мал них ка ма та, и кри те ри ју ма за одо бра ва-
ње кре ди та и га ран ци ја. Са мим тим, бан ци не би би ле 
оста вље не пре ве ли ке дис кре ци о не мо гућ но сти за од-
лу чи ва ње, ка ко не би до шло до зло у по тре ба у одо бра-
ва њу сред ста ва, чи ме би се на ру ши ла уну тра шња, али 
и ме ђу на род на рав но прав ност уче сни ка на тр жи шту. 
При до но ше њу од лу ке о одо бра ва њу тран сак ци ја са 
из во зни ци ма, ор га ни упра вља ња бан ком тре ба да 
има ју у ви ду вр сту и вред ност из во зног по сла, сте пен 
пре ра де про из во да ко ји се из во зи, за ви сност из во-
за од уво за, кре дит не усло ве ко ји ће би ти одо бре ни 
(ви си на аван са, ду жи на ро ка от пла те кре ди та, ви си-
на ка мат не сто пе, на чин обез бе ђе ња по тра жи ва ња),  
сте пен ко мер ци јал ног и не ко мер ци јал ног ри зи ка, до-
при нос тех но ло шком раз во ју, ду го роч ност са рад ње са 
ино стра ним парт не ри ма, усло ве ко ји вла да ју на ме ђу-
на род ном тр жи шту ка пи та ла и дру го, ка ко би да та по-
др шка би ла аде кват на раз вој ним ци ље ви ма зе мље и 
по ди за њу кон ку рент но сти из во за до ма ћих ком па ни ја. 
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Од ка ко је ДСС пред ста ви ла свој про грам еко ном-
ског раз во ја Ср би је и као нај ва жни ји циљ ко ме 

те жи ис та кла раст за по сле но сти све је ве ћи број 
оних ко ји нас у то ме по др жа ва ју. Ипак ко ли ко год 
смо се гла сно и не пре ста но за ла га ли за очу ва ње 
рад них ме ста ни је по мо гло. Ви ше од ми ли он љу ди 
у Ср би ји не ма по сао, а ма ло ко има по сао са пла том 
за ко ју не бри не или ко ја за до во ља ва стан дард од-
го ва ра ју ћем про се ку раз ви је них зе ма ља. 

Не ра чу на ју ћи јав ни сек тор, од 2008. до 2012. го ди не 
до шло је до па да бро ја за по сле них од око 150.000. 
Уко ли ко у 2012. го ди ни до ђе до успо ра ва ња при-
вред ног ра ста то ће до ве сти до да љег ра ста не за-
по сле но сти за око 50.000. Ви ше не за по сле но сти 
зна чи ма ње тр жи ште, ма њу тра жњу, а за др жа ву то 
кон крет но зна чи ве ћи бу џет ски де фи цит. На уда ру 
ће на рав но нај ви ше би ти ре ал ни сек тор и ма ла при-
вре да јер она не ма ре зер вне из во ре фи нан си ра ња 
за по сле но сти као јав на пред у зе ћа и др жав на ад ми-
ни стра ци ја. 

Бор ба за за по шља ва ње је и етич ко и на ци о нал но 
пи та ње. Не за по сле ност има не са гле ди ве не га тив не 
по сле ди це на за јед ни цу у це ли ни, на не за по сле на 
ли ца али и на њи хо ве по ро ди це, до во ди до исе ља-
ва ња мла дих, до де мо граф ских не рав но мер но сти 
у окру зи ма и знат но сла би при вре ду зе мље. Сто па 
не за по сле но сти се у усло ви ма еко ном ске кри зе по-
ве ћа ва у свим зе мља ма, али у Ср би ји су ње не по сле-
ди це још дра ма тич ни је јер је њен ни во и пре кри зе 
био ви сок, јер су за ра де за по сле них ни ске и јер су 
пер спек ти ве да се овај тренд про ме ни сва ким да-
ном све не из ве сни је. Са сто пом не за по сле но сти из 
но вем бра 2011. го ди не од 23, 7 %, про сеч ном за ра-
дом ко ја се чак ни но ми нал но не уве ћа ва, а ре ал но 
је од по чет ка еко ном ске кри зе ни жа за ви ше од 25 
%, са ве ли ким бро јем са мо при вид но за по сле них, 
јер њи хо ва пред у зе ћа на ра де, са они ма ко ји не при-
ма ју пла те и не упла ћу ју им се до при но си за пен зи о-
но, чак ни здрав стве но оси гу ра ње, Ср би ја се на ла зи 
пред со ци јал ном екс пло зи јом. Је ди на ме ра за ње но 
спре ча ва ње је по ве ћа ње за по сле но сти. 

Не ма ни јед ног ме ри ла из ла ска из кри зе ко је се мо же 
по ре ди ти са сма ње њем не за по сле но сти. Ка да љу ди 
поч ну да се вра ћа ју на по сао, ка да поч ну да ра сту за-
ра де, мо же мо да ка же мо да је Ср би ја иза шла из кри-
зе. За то је за ДСС за по шља ва ње, од но сно очу ва ње 
по сто је ћих рад них ме ста, ап со лут ни при о ри тет. 

Во ђе ни те мељ ним на че ли ма рав но прав но сти и пра-
вед но сти, ДСС се опре де ли ла за ства ра ње еко ном ски 
ја ке и со ци јал но пра вед не Ср би је, др жа ве у ко јој сви 
има ју јед на ке мо гућ но сти за еко ном ски про спе ри тет 
и при сто јан жи вот и у ко ме су из во ри бла го ста ња за-
сно ва ни на ра ду, спо соб но сти ма и за ла га њи ма. Услов 
за ства ра ње та квог дру штва пред ста вља ис пу ње ње 
основ ног ци ља на шег про гра ма, а то је обез бе ђе ње 
по сла за све. Сва ка од го вор на вла да је ду жна да до-
не се про грам за спре ча ва ње от пу шта ња, али и за по-
ве ћа ње бро ја отво ре них рад них ме ста. 

Глав ни циљ еко ном ског раз во ја за ко ји се за ла же-
мо у до ме ну за по шља ва ња је усме рен на сма ње ње 
не за по сле но сти за тре ћи ну до 2017. го ди не. Ово је 
мо гу ће по сти ћи уко ли ко се ис пу не прет по став ке ин-
тен зи ви ра ња ин ве сти ци о не ак тив но сти и по ди за ња 
кон ку рент но сти при вре де, на до ма ћем и ме ђу на род-
ном пла ну. По ред то га за ла га ће мо се за раст ре ал ног 
ни воа за ра да за 3 % из над ни воа ин фла ци је, што је 
оства ри во на осно ву убр за ног ра ста про дук тив но сти, 
и за по ве ћа ње за га ран то ва ног ни воа за ра да на осно-
ву сма ње ња по ре ских и дру гих оп те ре ће ња ко је пла-
ћа ју по сло дав ци, као и за одр жа ва ње ни воа при хо да 
у бу џет по осно ву до при но са и по ре за, на осно ву сма-
ње ња не ле га ли зо ва ног ра да и из бе га ва ња пла ћа ња 
ових оба ве за од стра не по сло да ва ца. 

Ме ре еко ном ске по ли ти ке ко је ДСС пред ла же ба-
зи ра ју се на кон цеп ту отва ра ња ви ше но вих рад них 
ме ста не го што ће их би ти уки ну то, уз ус по ста вља ње 
до го во ра из ме ђу со ци јал них парт не ра о рав но мер-
ном пре у зи ма њу де ла те ре та еко ном ске кри зе.  За ла-
га ње за одр жи во за по шља ва ње зна чи да смо све сни 
еко ном ске ну жно сти по сло да ва ца да за др же са мо 
за по сле не за ко је по сто ји еко ном ска оправ да ност. 
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Од го вор на власт не мо же од го вор ност др жа ве за со-
ци јал ну си гур ност гра ђа на да пре ба цу је на при вре ду 
и ин ве сти то ре. 

Про гра ми за са на ци ју пред у зе ћа ко ја су услед кри зе 
при ну ђе на на от пу шта ња, за сно ва ни на “фи нан сиј-
ским ињек ци ја ма”,  са мо при вре ме но ре ша ва ју про-
блем. Ни је нај ве ћи про блем што ће се не ка про из вод-
ња уга си ти, мно го ве ћи је ако се не отво ри но ва и ако 
не бу де но вих ин ве сти то ра. Због то га је наш пра вац 
са на ци је пред у зе ћа за хва ће них кри зом усме рен на 
пре о ри јен та ци ју про гра ма њи хо вог раз во ја. За по-
др шку та квим про гра ми ма пред ла же мо фор ми ра ње 
од го ва ра ју ћих фон до ва на осно ву на мен ских из два-
ја ња из бу џе та.

Нео п ход но је не ко ли ко пу та по ве ћа ти бу џет Фон-
да за раз вој, са на ме ном фи нан си ра ња са на ци о них 
про гра ма у при вре ди. Осно ву оправ да но сти при ме-
не ова кве ме ре ви ди мо у чи ње ни ци да је отва ра ње 
јед ног рад ног ме ста ску пље за др жа ву не го по др шка 
ње го вом очу ва њу. Сред ства за ове на ме не тре ба 
до де љи ва ти на осно ву јав ног по зи ва, ка ко би обез-
бе ди ли усло ве за рав но пра ван по ло жај свих пред-
у зе ћа за ин те ре со ва них за ову вр сту по мо ћи. Усло ви 
одо бра ва ња кре ди та, кри те ри ју ми оце њи ва ња при-
сти глих зах те ва и од лу ке о до де ли мо ра ју би ти јав ни. 
Ко ри сни ци кре ди та су ду жни да под не су од го ва ра-
ју ће га ран ци је за вра ћа ње кре ди та, као и по слов не 
пла но ве ко ји оправ да ва ју до де лу ове вр сте кре ди та. 
Ве ли ки број рад них ме ста мо же би ти очу ван и до но-
ше њем за ко на ко јим би се при вре ме но одо бри ле из-
ме не у ко лек тив ним уго во ри ма и у уго во ри ма о ра ду 
за по сле них у ве зи са тра ја њем рад не не де ље или ча-
со ва ра да у ме се цу. У мно гим зе мља ма је сма ње ње 
ча со ва ра да за по сле них омо гу ћи ло да уме сто от пу-
шта ња од ре ђе ног про цен та за по сле них, сви са чу ва ју 
рад на ме ста, али да се због ма њег бро ја ча со ва ра да, 
ис пла ћу ју ни же за ра де. Са гла сно сти за ова кве из ме не 
у ко лек тив ним и у ин ди ви ду ал ним уго во ри ма о ра ду 
би тре ба ло да да је ми ни стар ство над ле жно за за по-
шља ва ње. У Не мач кој је, да би се, сем кван ти та тив них, 
оства ри ли и ква ли та тив ни ефек ти, др жа ва су фи нан си-

ра ла про гра ме обра зо ва ња за по сле них ко ји тра ју оно-
ли ко ко ли ко је сма ње но тра ја ње рад не не де ље, ка ко 
би се уна пре ди ла кон ку рент ност са мих фир ми, али и 
за по сле них у слу ча ју да оста ну без по сла. На тај на чин 
у Не мач кој је очу ва но 1,2 ми ли о на рад них ме ста.

Под ста ћи ће мо за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
чвр стим ин си сти ра њем на спро во ђе њу усво је них стра-
те шких до ку ме на та,  ан ти ди скри ми на ци о них за ко на и  
за кон ских ре ше ња о оба ве зи за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том, под јед на ко усме ре ним на по сло дав це 
у при вре ди, јав ним пред у зе ћи ма, уста но ва ма и др жав-
ној упра ви, уз исто вре ме ну по др шку ин сти ту ци ја ма 
ци вил ног дру штва ко је се ба ве  уна пре ђи ва њем рад-
ног и дру штве ног ста ту са осо ба са ин ва ли ди те том. Су-
прот ста ви ће мо се ра ши ре ној прак си да се при ли ком 
сма њи ва ња бро ја за по сле них рад ни ка, при ти сак пр во 
пра ви на за по сле не осо бе са ин ва ли ди те том.

4.1. отва ра ње но вих рад них ме ста

Вла да Ср би је у ко јој је Де мо крат ска стран ка Ср би је 
има ла во де ћу уло гу је до не ла На ци о нал ну стра те ги-
ју за по шља ва ња ко ја је за сно ва на на про гра му на-
ше стран ке. Наш про грам за по шља ва ња де фи ни ше 
спе ци фич не прав це ре ша ва ња про бле ма не за по сле-
но сти у са да шњој фа зи тран зи ци је у Ср би ји, до дат-
но оп те ре ће не свет ском еко ном ском кри зом, и ну ди 
кон крет на ре ше ња ко ја су при ме ре на по тре ба ма 
раз во ја и рас по ло жи вим људ ским и фи нан сиј ским 
ре сур си ма у зе мљи. 

Пу тем ме ра за под сти ца ње про из вод ње и из во-
за, осни ва ња ма лих по ро дич них фир ми и ства ра ња 
усло ва за про фи та бил но и одр жи во ба вље ње по љо-
при вред ном про из вод њом у ру рал ним сре ди на ма 
нео п ход но је ство ри ти усло ве за отва ра ње ви ше но-
вих рад них ме ста. 

Наш про грам за по шља ва ња ја сно де фи ни ше при о-
ри те те и са др жи кон крет не ме ре ко је су зна чај не за 
ње го во оства ре ње: 



51

РАД НА МЕ СТА КАО ПРИ О РИ ТЕТ

•  по ве ћа ње ин ве сти ци ја на ба зи да ва ња кон це си ја и 
за јед нич ких ула га ња др жа ве са при ват ним ула га-
чи ма у до ме ну ин фра струк тур них про је ка та;

•  по кре та ње  ве ли ких ин фра струк тур них про је ка та на 
осно ву ула га ња из бу џе та Ре пу бли ке и ло кал них са-
мо у пра ва;

•  фор ми ра ње ин тер вент ног фон да за са на ци ју пред у-
зе ћа ко ја су за хва ће на еко ном ском кри зом;

•  др жав ни под сти ца ји за ин ве сти то ре ко ји за по сле 
ви ше од 50 љу ди;  

•  фор ми ра ње ин ве сти ци о ног фон да за ве ћа пред у зе-
ћа и из во зни ке (нај ма ње 500 ми ли о на евра);

•  да ва ње по вла шће ног по ло жа ја до ма ћим до ба вља-
чи ма, по себ но про из во ђа чи ма, у по ступ ци ма јав них 
на бав ки;

•  суб вен ци је у по љо при вре ди ра ди за др жа ва ња мла-
дих на се лу и еко ном ске ис пла ти во сти по љо при-
вре де у при мар ној фа зи;

•  по др шка пред у зет ни штву ства ра њем по вољ ни јег 
ам би јен та за што лак ше от по чи ња ње по сло ва ња;

•  по др шка МСПП да ва њем бес ка мат них кре ди та и 
ре фи нан си ра њем ин ве сти ци ја;

•  суб вен ци о ни са ни кре ди ти за пред у зет ни ке (старт-
ап) - без хи по те ке, са ка мат ним сто па ма од 1 % и 
грејс пе ри о дом од две го ди не;

•  др жав не суб вен ци је по сло дав ци ма за но ва рад на 
ме ста - по ре ске олак ши це у пр ве три го ди не за по-
сле но сти рад ни ка - осло ба ђа ње од пла ћа ња до при-
но са за со ци јал но, здрав стве но оси гу ра ње;

•  фи нан сиј ски под сти ца ји за по шља ва њу оних ко ји су 
оста ли без по сла и мла дих ко ји се пр ви пут за по-
шља ва ју;

•  по др шка про фе си о нал ној и ге о граф ској по кре тљи-
во сти, али не са мо из се ла у гра до ве, већ пре све га 
обрат но, јер се већ са да осе ћа по тре ба за ква ли фи-
ко ва ним ка дро ви ма на се лу.

Сма њи ће мо раз ли ке из ме ђу ре ги о нал них тр жи шта 
ра да, од но сно дра стич не раз ли ке у ни воу за по сле-
но сти и за ра да из ме ђу за по сле них у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма фор му ли са њем раз ли чи тих фи скал них 
под сти ца ја за при вла че ње ин ве сти ци ја и сма ње ње 
не за по сле но сти у не раз ви је ним под руч ји ма.

У бу дућ но сти над ле жне ин сти ту ци је тре ба да по све-
те ви ше па жње ре ша ва њу струк тур них про бле ма 
не за по сле но сти, ко ји су иза зва ни не ус кла ђе но шћу 
обра зов не по ли ти ке са тра жњом на тр жи шту ра да. 
За јед ну зе мљу, али и за сва ког по је дин ца, је дан од 
нај ве ћих еко ном ских гу би та ка је ства ра ње ви со ко о-
бра зо ва ног ка дра ко ји не ма из ве сну пер спек ти ву за-
по сле ња у стру ци за ко ју се шко ло вао. На тај на чин су 
утро ше на зна чај на сред ства за шко ло ва ње мла дих 
из бу џе та, по ве ћа ва се не за до вољ ство због не мо гућ-
но сти на ла же ња аде кват ног по сла, а вр ло че сто ко-
на чан епи лог је на пу шта ње зе мље услед еко ном ских 
раз ло га. Јед ном реч ју сви су на гу бит ку, сем зе мље у 
ко ју та кви мла ди љу ди еми гри ра ју. Да су та кви про-
бле ми у Ср би ји вр ло из ра же ни, го во ре и по да ци да 
пре ко 30 хи ља да ви со ко обра зо ва них љу ди тра жи 
за по сле ње, а тре ћи на од њих и ду же од три го ди не. 
С дру ге стра не, ма да за то не ма пра вих по да та ка, че-
твр ти на мла дих се за по шља ва на по сло ви ма за ко је 
су пре ква ли фи ко ва ни, или им ни су од го ва ра ју ће ква-
ли фи ка ци је, што ути че на оства ре ни ни во пла та и да-
ље мо гућ но сти на пре до ва ња. 

Утвр ђи ва ње упи сне по ли ти ке сред њих и ви со ких 
шко ла, ускла ђе не са зах те ви ма тр жи шта ра да пр ви је 
за да так ко ји се мо ра оства ри ти. Дру го, за љу де ко ји 
су од ре ђе ни број го ди на без по сла у стру ци, мо ра ју 
се обез бе ди ти бес плат не обу ке у ци љу пре ква ли фи-
ка ци је, по ве ћа ња флек си бил но сти зна ња не за по сле-
них, али и мо ти ва ци је за са мо за по шља ва ње. Тре ћи, 
мо жда и нај те жи по сао је ра ци о на ли за ци ја мре же 
сред њих и ви со ких шко ла, у ци љу ујед на ча ва ња тра-
жње и ства ра ња ка дро ва по је ди них стру ка. 

4.2. Кон ку рент ност кроз по ди за ње 
ква ли те та и про дук тив но сти ра да и 
за ра да

Обез бе ди ће мо ве ћа и ква ли тет ни ја ула га ња у обра-
зо ва ње што ће до ве сти до по ве ћа ња за ра да за по-
сле них. За кон ским и под сти цај ним ме ра ма сма њи ће-
мо обим не фор мал ног ра да, од но сно ра да „на цр но“. 
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Де фи ни са ће мо ја сне стан дар де ве за не за уго во ре, 
рад но вре ме за по сле них и пре ко вре ме ни рад, ка ко 
би омо гу ћи ли за по шља ва ње ве ћег бро ја љу ди. Ре-
ша ва ће мо про бле ме не при ја вље них рад ни ка да ва-
њем огра ни че них, на мен ских суб вен ци ја по сло дав-
ци ма, по себ но у гра ђе ви нар ству и по љо при вре ди. 
Уна пре ђи ва ће мо про дук тив ност ра да кроз под сти-
ца је ула га њи ма у но ве тех но ло ги је и опре му пу тем 
уче шћа др жав них раз вој них фон до ва у ре а ли за ци ји 
ова квих про је ка та.  

Кон крет не ме ре ко је ће мо пред у зе ти у ци љу по сти за-
ња да тих при о ри те та су сле де ће:

•  суб вен ци о ни са ње обу ке за по сле них у при ва ти зо ва-
ним пред у зе ћи ма, ка ко би за те че ни за по сле ни сте-
кли ве шти не и зна ња по треб не по сло дав цу;

•  сма ње ње по ре за и до при но са на за ра де за по сле-
них, на ро чи то но вих за по сле них и за по шља ва ње 
ка те го ри ја за по сле них са по себ ним по тре ба ма;

•  сма ње ње оби ма ра да “на цр но”;
•  кон тро ла по што ва ња за кон ских од ред би о рад ном 

вре ме ну и пре ко вре ме ном ра ду;
•  ускла ђи ва ње ви си не пла та са про дук тив но шћу;
•  ин си сти ра ње на при ме ни за ко на ко ји обез бе ђу ју ве-

ћу здрав стве ну и рад ну без бед ност за по сле них;
•  обез бе ђе ње ве ћих на док на да за по вре де или оште-

ће ња здра вља ко ја су ре зул тат рад не ак тив но сти;
•  стрикт на кон тро ла ко ри шће ња пра ва на бо ло ва ње.

4.3. Со ци јал ни ди ја лог и со ци јал ни пакт

У усло ви ма еко ном ске кри зе ри зи ци со ци јал не угро-
же но сти и по тре бе за со ци јал ним збри ња ва њем се 
по ве ћа ва ју. Нај ве ћем ри зи ку си ро ма штва из ло же на 
су ли ца са ни ским ни во ом обра зо ва ња, не за по сле-
на и из др жа ва на ли ца, ста ри ји, ста нов ни ци ру рал них 
под руч ја и по себ но угро же не гру пе као што су осо бе 
са ин ва ли ди те том, из бе гли це и ра се ље на ли ца. У Ср-
би ји је од по чет ка кри зе број љу ди ко ји жи ве са при-
ма њи ма ни жим од гра ни це си ро ма штва по ве ћан са 

500 на 700 хи ља да. Њи хо во еко ном ско збри ња ва ње 
ни је пи та ње раз во ја већ оп стан ка. 

Про бле ми еко ном ске си гур но сти ових гру па ста нов-
ни ка су по ве за ни са обез бе ђе њем по ну де рад них 
ме ста, али и са ства ра њем фон до ва на ме ње них тим 
по тре ба ма. Ди рект на из два ја ња за њи хо во збри ња-
ва ње тре ба за ме ни ти про гра ми ма упо шља ва ња и 
под сти ца ња њи хо ве по слов не по кре тљи во сти на 
осно ву по ве ћа ња њи хо вих ква ли фи ка ци ја, мо ти ва-
ци је за тра же ње за по сле ња и мо ти ва ци је по сло да-
ва ца да кре и ра ју од го ва ра ју ћа рад на ме ста. Про гра-
ме отва ра ња но вих на род них ку хи ња тре ба за ме ни ти  
про гра ми ма отва ра ња од ре ђе ног бро ја рад них ме ста 
на ме ње них овим гру па ма ста нов ни штва кроз јав не 
ра до ве на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу. 

По себ ни про гра ми по мо ћи мо ра ју би ти раз ви је ни за 
ли ца ко ја оста ју без по сла, услед деј ства еко ном ске 
кри зе. Мно ги од њих, чи та ве по ро ди це су до дат но 
угро же не чи ње ни цом да су њи хо ва при ма ња оп те ре-
ће на от пла том кре ди та, а имо ви на хи по те ком. За та-
кве љу де мо ра по сто ја ти ал тер на ти ва јер еко ном ска 
кри за не сме би ти раз лог њи хо ве тра ге ди је. Про ду-
же ње тра ја ња пра ва на нов ча не на кна де за не за по-
сле ност ће би ти уве де но као знак ува жа ва ња со ци-
јал них ри зи ка на ста лих еко ном ском кри зом. 

Др жа ва не мо же сво ју од го вор ност за со ци јал ни по-
ло жај гра ђа на да пре ба ци на при вре ду и да ад ми ни-
стра тив ним ме ра ма оне мо гу ћа ва от пу шта ње рад ни ка, 
већ је ду жна да обез бе ди да се ство ри ви ше рад них 
ме ста не го што ће се за тво ри ти и у том ци љу мо ра да 
раз ви је од го ва ра ју ће ин стру мен те, уз ус по ста вља ње 
до го во ра из ме ђу со ци јал них парт не ра о рав но мер-
ном пре у зи ма њу де ла те ре та еко ном ске кри зе. Циљ је 
да се свим гра ђа ни ма омо гу ћи до сто јан жи вот, за по-
сле ње, со ци јал на и здрав стве на за шти та. Учи ни ће мо 
све да се по сле ди це кри зе што ви ше убла же, а њи хов 
те рет пра вед но рас по ре ди, во де ћи по себ но ра чу на о 
нај у гро же ни јим гру па ма ста нов ни штва.
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Ре ла тив но ди на мич ном ра сту бру то до ма ћег про-
из во да у дру гој фа зи тран зи ци о ног про це са нај-

ви ше је до при нео сек тор услу га. Ме ђу тим, фор си ра-
њем раз во ја сек то ра услу га, ко је су тра ди ци о нал но и 
пре те жно ори јен ти са не на до ма ће тр жи ште, пот пу но 
је за по ста вљен раз вој ре ал ног сек то ра, што се бит но 
од ра зи ло на про ме ну струк ту ре при вре де. У са деј-
ству по гре шне по ли ти ке вла де и гло бал не еко ном ске 
кри зе са да су по ста ле са свим ја сне по сле ди це та кве 
ори јен та ци је, као и по тре ба да се усво ји стра те ги ја 
раз во ја при вре дне струк ту ре за сно ва не на но вој ин-
ду стри ја ли за ци ји Ср би је за ко ју се ДСС за ла же у свим 
де ло ви ма овог Про гра ма. 

5.1. Пре глед ста ња ин ду стриј ског 
сек то ра у Ср би ји

Удео ин ду стриј ске про из вод ње у ства ра њу БДП је са 
21,7% у 2001. све ден на 15,9% у 2010. го ди ни (пре-
ра ђи вач ке ин ду стри је са мо 13.7%), што се од ра зи ло 
на де фор ма ци ју при вред не струк ту ре. 

Про сеч на сто па ра ста ин ду стриј ске про из вод ње у пе-
ри о ду од 2001-2009. го ди не је из но си ла све га 0,5 %. 
Це ло ку пан тран зи ци о ни раст срп ске пре ра ђи вач ке 
ин ду стри је од 2001. до 2008. ко ји је био 18,6% по-
ни шти ла је кри зна 2009. го ди на (-18,7%). Оства ре ни 
обим ин ду стриј ске про из вод ње у 2010. го ди ни је из-
но сио са мо 45.9% оби ма из 1990. го ди не. 

Број ин ду стриј ских рад ни ка је пао са око ми ли он ко-
ли ко их је би ло 1989. го ди не на све га 312.000 у 2010. 
го ди ни. Број за по сле них у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 
је пре по ло вљен у пе ри о ду 2001-2009. (сма ње ње од 
47%), што пред ста вља јед ну од нај ве ћих при вред них 
тран сфор ма ци ја од свих тран зи ци о них др жа ва ре-
ги о на. Ти ме ин ду стриј ски си стем ни је из гу био са мо 
у кван ти та тив ном сми слу људ ски по тен ци јал, већ и 
у ква ли та тив ном- спо соб ност да успе шно упра вља и 
ино ви ра сво је по слов не си сте ме на та кав на чин да 
су они кон ку рент ни на гло бал ном тр жи шту. То ме је 
у мно го ме до при нео и ни зак ни во обра зо ва ња и ин-

ве сти ци ја у људ ске ре сур се, ис тра жи ва ње и тех но ло-
шки раз вој као осно ве при вред ног раз во ја– за обра-
зо ва ње се из бу џе та из два ја око 3% БДП, а за на у ку 
око 0,3%, а ви ше од 90% тих сред ста ва од ла зи на за-
ра де за по сле них у овим сек то ри ма.

По се бан про блем пред ста вља то што ин ду стри ја Ср-
би је у тех но ло шком по гле ду зна чај но за о ста је не са-
мо у од но су на во де ће свет ске и европ ске еко но ми је, 
већ и у од но су на тех но ло шки ни во ко ји је има ла до 
1990. го ди не. У струк ту ри пре ра ђи вач ке ин ду стри је 
пре о вла ђу ју пред у зе ћа из гру пе ни ске тех но ло шке 
ин тен зив но сти (47%) и сред ње-ни ске тех но ло шке ин-
тен зив но сти. У тим сек то ри ма је ло ци ра но пре ко 90% 
ин ду стриј ских ком па ни ја и за по сле но пре ко 90% ин-
ду стриј ских рад ни ка (по да ци за 2008. го ди ну). Ова-
ква си ту а ци ја има вр ло не га тив не им пли ка ци је и на 
ква ли фи ка ци о ну струк ту ру ин ду стриј ских рад ни ка, 
што ства ра не по вољ ну тра жњу на тр жи шту ра да за 
ви со ко ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма. Гру пе ви со ких и 
сред ње ви со ких тех но ло ги ја, ко је пред ста вља ју мо тор 
раз во ја ин ду стри је и бит ну ком по нен ту не за ви сно сти 
и ду го роч не ста бил но сти су ма ле. То се ве о ма не га-
тив но од ра жа ва на струк ту ру срп ског из во за (пре-
ко 95 % срп ског из во за до ла зи из ин ду стри је), ко ји 
се до ми нант но за сни ва на при мар ним про из во ди ма 
(34,5% у 2009. го ди ни), уме сто на про из во ди ма ве ће 
до да те вред но сти и ви шег сте пе на фи на ли за ци је. 

На ве де ни по ка за те љи не дво сми сле но ука зу ју да Ср-
би ја у по след ње вре ме не стаг ни ра пре вас ход но због 
ути ца ја свет ске еко ном ске кри зе, већ због соп стве не 
аутох то не кри зе узро ко ва не ин тер ним фак то ри ма ко-
је је мо гу ће от кло ни ти про ме ном стра те ги је раз во ја 
при вре де, обра зо ва ња и на у ке. 

Де ва ста ци ја ин ду стри је у по след ње две де це ни је 
до ве ла је до ти хог од у ми ра ња тра ди ци о нал них ин-
ду стриј ских цен та ра у Ср би ји и ма сов не не за по сле-
но сти. По се бан про блем је у то ме што је упра вља ње 
ин ду стриј ским си сте мом Ср би је у пот пу но сти све де-
но на при вла че ње ди рект них стра них ин ве сти ци ја, 
при то ме за не ма ру ју ћи дру ге, под јед на ко бит не, као 



56

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

што су тех но ло шки, и људ ски фак то ри. Ве ли ки део 
ин ве сти ци ја стра них ком па ни ја не ће до не ти ни но-
ве тех но ло ги је ни ти ви со ко струч не ка дро ве. Та кве 
ин ве сти ци је су вр ло че сто ауто ном не, за о кру же не и 
без ве ли ке по ве за но сти са раз во јем сре ди не где су 
ре а ли зо ва не. Кључ ни за по сле ни су или стран ци или 
до ма ћи струч ња ци ко ји се спе ци ја ли зи ра ју у ино стра-
ним цен три ма. Због то га је ути цај ових ин ве сти ци ја 
на на ци о нал ни тех но ло шки ни во ми ни ма лан. Због то-
га је Ср би ји по треб на до ма ћа ин ду стри ја, она ко ја ни 
у вре ме кри зе ни у вре ме по вла че ња про фи та не ма 
где не го у Ср би ју, за то се са мо у њу мо же мо по у зда ти. 

Упра во је ак ту ел на кри за ко ја је за хва ти ла руб не чла-
ни це евро зо не от кри ла да је пред у слов ста бил ног 
ра ста јед не др жа ве по сто ја ње здра ве еко но ми је, ко-
ја по чи ва на раз ви је ној до ма ћој ин ду стри ји. Да би се 
обез бе ди ла одр жи вост при вред ног си сте ма Ср би је, 
нео п ход но је кон со ли до ва ти до ма ћу ин ду стри ју и до-
ве сти је у функ ци о нал но ста ње пра вил ним ода би ром 
гра на ко је има ју нај ви ше по тен ци ја ла да омо гу ће по-
тре бан раст у сред њо роч ном пе ри о ду. То под ра зу ме-
ва и на сто ја ње да се по ве ћа кон ку рент ност ода бра-
них гра на ин ду стри је, кроз уна пре ђе ње тех но ло шке 
осно ве и људ ских ре сур са. 

5.2. Но ва ин ду стри ја ли за ци ја као осно ва 
раз вој ног ци клу са

Раз вој Ср би је у бу дућ но сти за ви си од но ве ин ду стри-
ја ли за ци је во ђе не ци ље ви ма ко ји се мо гу по сти ћи на 
из во зним тр жи шти ма у ко јој ће стра не инвестиције 
има ти ва жну, али не и пре суд ну уло гу у по ве ћа њу 
ин ду стриј ске про из вод ње. Ду би на иден ти фи ко ва них 
ма кро е ко ном ских про бле ма је мул ти пли ци ра на ути-
ца јем еко ном ске кри зе, по себ но ње ног дру гог та ла-
са, ка да су ис цр пље не мо гућ но сти ре ак тив них ми кро-
е ко ном ских стра те ги ја, што го во ри да је вре ме јед на 
од кључ них ва ри ја бли у фор му ли бу ду ћег успе ха. 

До са да шња ли не ар на по ли ти ка до де ла под сти ца ја 
је по ка за тељ да не по сто ји стра те ги ја ства ра ња но ве 

ин ду стри је, а пр ви ко рак у ње ном усва ја њу је ве зан 
за иден ти фи ка ци ју кључ них сек то ра бу ду ће ин ду-
стри је Ср би је. По др шка ин ду стриј ске по ли ти ке мо ра 
би ти нај пре усме ре на ка кон крет ним де лат но сти ма, 
сег мен ти ма, чак и про из во ди ма, ко ји ће у нај кра ћем 
вре ме ну озбиљ ни је по ве ћа ти про из вод њу, за по сле-
ност  и из воз, од но сно ка оним гра на ма ко је рас по-
ла жу од ре ђе ним ка па ци те ти ма и тех но ло шким ни во-
ом ко ји већ са да обез бе ђу је кон ку рент ску пред ност 
на по сто је ћим тр жи шти ма. Ту пре све га ми сли мо 
на по љо при вред но-пре храм бе ни сек тор, хе миј ски и 
пе тро хе миј ски сек тор, тек стил ну и обу ћар ску про из-
вод њу. У сред њем ро ку тре ба пред у зи ма ти ме ре за 
по бољ ша ње ме ђу на род не кон ку рент но сти сек то ра 
ко ји има ју но ве про из во де и/или ко ји мо гу осво ји ти 
но ва тр жи шта. Овим зах те ви ма од го ва ра ју сек тор 
енер ге ти ке, ме тал ске, по себ но ауто мо бил ске ин ду-
стри је, гра ђе ви нар ства и ре ци кла же. У ду гом ро ку 
по треб но је ис ко ри сти ти по тен ци ја ле ра ста у обла сти 
те ле ко му ни ка ци ја, би о ин же ње рин га и „зе ле не енер-
ги је“. Но ва ин ду стри ја ли за ци ја тре ба у дру гој фа зи, 
на кон три до пет го ди на, да бу де обе ле же на пре ла-
ском са про из вод ње рад но-ин тен зив них про из во да 
(са ма њим уде лом до да те вред но сти у це ни про из-
во да) на тех но ло шки-ин тен зив не про из во де, ка ко 
нам се не би де си ло да до ђе до по ра ста про из вод ње 
ин ду стриј ских про из во да, али без про ме не у до да тој 
вред но сти ко ју ства ра овај сек тор, с об зи ром да се и 
у на ред ном го ди на ма оче ку је да љи пад це на рад но-
ин тен зив них про из во да. 

По љо при вред но-пре храм бе ни сек тор: Ср би ја је, на 
жа лост, још увек аграр на зе мља, што по ка зу је и ста-
ти сти ка про из во да аграр ног по ре кла  ко ји до ми ни-
ра ју у про из вод њи (пре ко 24 %) и из во зу (пре ко 28 
%). Ме ђу тим, ни ка ко не мо же мо би ти за до вољ ни по-
стиг ну тим ка да ви ди мо да је из воз Ср би је по хек та ру 
об ра ди ве по вр ши не дво стру ко ма њи не го из воз по-
љо при вре де Ма ке до ни је, а у по ре ђе њу са Хр ват ском 
раз ли ка је још дра стич ни ја. По ред то га, тре ба има ти 
у ви ду да 2014. го ди не сту па на сна гу пот пу на ли бе-
ра ли за ци ја тр го ви не по љо при вред но-пре храм бе ним 
про из во ди ма са Европ ском уни јом, а на ша по љо при-
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вре да још увек ни је спрем на за оштру европ ску кон-
ку рен ци ју ни на до ма ћем тр жи шту.

Из пре гле да ста ти сти ке агра ра од мах се мо же за па-
зи ти да у ре зул та ти ма у из во зу го то во да не уче ству ју 
ме со и ме сне пре ра ђе ви не, као ни мле ко и про из во ди 
на ба зи мле ка. У пе ри о ду од ок то бра 2010. до апри ла 
2011. го ди не из ве зли смо 1,5 ми ли о на то на ку ку ру за, 
а уве зли 7 хи ља да то на свињ ског ме са, што је знак 
да и у са мој струк ту ри агра ра по сто је зна чај ни ли ми-
ти ра ју ћи фак то ри да љег ра ста. По ли ти ка под сти ца ја 
по љо при вре ди ко ја је во ђе на по след њих го ди на је 
зна чај но до при не ла да се ста ти сти ка из во за не ме-
ња. Од укуп но ис пла ће них под сти ца ја око 80 % је 
пла си ра но у ра тар ство, док је у пе ри о ду пре 2008. го-
ди не и до 37 % усме ра ва но на под сти ца је сто чар ству. 
У про те клој де це ни ји све про сеч не го ди шње про из-
вод ње у сто чар ству су ма ње (тов них сви ња за 36,6%, 
ја ја за 28,9%, го ве ђег ме са за 25,5%, свињ ског ме са 
за 24,4%, ов чи јег ме са за 11,2%, и жи вин ског ме са за 
31,7%). Дру ги про блем је обим аграр ног бу џе та ко ји 
го ди на ма стаг ни ра или се сма њу је, и све не рав но-
мер ни је се рас по ре ђу је, на све ма ње га здин ста ва. 

Ср би ја тре ба да про из во ди и из во зи про из во де ви ше 
фа зе пре ра де, брен ди ра не, пре ра ђе не по тра ди ци о-
нал ним и са вре ме ним тех но ло ги ја ма ко је обез бе ђу ју 
ви сок ква ли тет и ме сто на тр жи шти ма са ве ћом пла-
те жном мо ћи крај њих по тро ша ча. С об зи ром да је сто-
чар ство по при ро ди ви ша фа за пре ра де од ра тар ства 
и да ин ду стриј ско би ље, во ће и по вр ће пред ста вља-
ју осно ву за убр за ни раз вој пре храм бе не ин ду стри-
је, он да је по тре ба за про ме на ма у до ме ну до де ле 
суб вен ци ја очи глед на. У ра тар ству је по треб но уве-
сти суб вен ци је ко је обез бе ђу ју по ве за ност при но са 
и под сти ца ја, ка ко би се мо ти ви са ли про из во ђа чи на 
при ме ну са вре ме них ме то да у при мар ној ра тар ској 
про из вод њи. По треб но је уве сти ди фе рен ци јал не 
суб вен ци је за про из во ђа че ин ду стриј ског би ља, во ћа 
и по вр ћа, и по сте пе но по ве ћа ва ти суб вен ци је у сто-
чар ству на ни во од 50 % од укуп ног аграр ног бу џе та. 
Ти ме би био дат и зна ча јан под сти цај ра сту за по сле-
но сти у овом сек то ру, с об зи ром на ве ћу рад ну ин-

тен зив ност ових де лат но сти у од но су на ра тар ство. 
Ко ли ко је нео зби љан по сто је ћи при ступ агра ру го во-
ре чи ње ни це да је Ср би ја 2011. го ди не из ве зла во ћа 
и по вр ћа у вред но сти од 528 ми ли о на до ла ра, а за 
про из вод њу тих кул ту ра ни су обез бе ђе не ди фе рен-
ци јал не суб вен ци је, ко је се у це лој Евро пи ис пла ћу ју 
про из во ђа чи ма. 

Већ на осно ву на ве де ног мо же се за кљу чи ти и да је 
за да љи раст у овом сек то ру на сред ње роч ном пла ну 
нај ва жни је уна пре ђе ње ста ња у пре храм бе ној ин ду-
стри ји. Из гра ђе ност и сте пен тех нич ко-тех но ло шке 
опре мље но сти пре храм бе не ин ду стри је Ср би је је на 
ни воу да не пред ста вља ли ми ти ра ју ћи фак тор ра-
ста по љо при вред не про из вод ње и ње ног пре струк-
ту ри ра ња. Кон стант но је при су тан ре ла тив но ни зак 
сте пен ко ри шће ња ка па ци те та, ка ко у укуп ној ин-
ду стри ји пре ра де по љо при вред них про из во да, та ко 
и у не ким ње ним ви до ви ма по себ но. Та ко, ре ци мо, 
уља ре ко ри сте ка па ци те те са око 60 %, ше ће ра не 30 
%, кон ди тор ска ин ду стри ја са 40 %, кла ни це са 35 %, 
ин ду стри ја сточ не ха не са 15 %. Под сти ца ји из во зу 
крај њих про из во да ових про из во ђа ча би исто вре ме-
но отво ри ли вра та ра сту тра жње и бо љим це на ма у 
от ку пу, а то би да ље сти му ли са ло при мар ну про из-
вод њу. На тај на чин би се мо гло оче ки ва ти да већ за 
три го ди не из воз агра ра Ср би је бу де за 50 %, а за пет 
го ди на и дво стру ко ве ћи.  

Енер ге ти ка: Ула га ња у енер ге ти ку су је дан од кључ-
них при о ри те та за ства ра ње ин фра струк тур них прет-
по став ки за ула га ње у дру ге гра не при вре де, јер без 
до вољ но рас по ло жи вих, еко но мич них енер гет ских 
ка па ци те та ни јед на при вре да не мо же ра чу на ти на 
зна чај ни ји при вред ни раст за сно ван на ра сту про из-
вод ње раз мен љи вих до ба ра и ин ве сти ци ја ма. Енер-
ге ти ка у ства ра њу БДП Ср би је уче ству је са ви ше од 
7,5 % до при но са, за по шља ва пре ко 80 хи ља да љу ди, 
спољ но тр го вин ски де фи цит уве ћа ва за ви ше од 3 
ми ли јар де до ла ра, а укуп не ин ве сти ци је сек то ра, чак 
и у са да шњим усло ви ма, пре ла зе 500 ми ли о на евра 
го ди шње. По след њи пут се у Ср би ји у енер гет ском 
сек то ру гра ди ло 1989. го ди не, ка да је за вр ше на  хи-
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дро цен тра ла “Дрм но”. Већ на осно ву ових чи ње ни ца 
мо же се ре ћи да сва ко да ље од ла га ње пла ни ра них 
ин ве сти ци ја у енер гет ском сек то ру, на осно ву Стра-
те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2015. 
го ди не, пред ста вља угро жа ва ње енер гет ске без бед-
но сти, али и еко ном ске бу дућ но сти Ср би је.

Ула га ња у енер ге ти ку ко ја су по треб на у Ср би ји ће 
до ве сти до ин ду ко ва ног тех но ло шког на прет ка, од-
но сно при ти ска да се пре ко при ме не ре зул та та ис тра-
жи ва ња и раз во ја до ђе до сма ње ња енер гет ске ин-
тен зив но сти. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња по твр ђу ју да 
по ве ћа ње це на енер ге на та до тр жи шног ни воа не ће 
до ве сти до па да БДП, уко ли ко има до вољ но до ступ-
ног ка пи та ла да се спро ве ду нео п ход не тех но ло шке 
про ме не у тер мо ди на мич кој кон вер зи ји ко је во де ка 
енер гет ској ефи ка сно сти. 

Кључ на уло га но ве ин ду стриј ске по ли ти ке је да обез-
бе ди под сти ца је за ин ве сти ци је и ам би јент ко ји обез-
бе ђу је ду го роч ну ори јен та ци ју уче сни ка на тр жи шту. У 
слу ча ју Ср би је то зна чи кре и ра ње еко ном ски одр жи-
вог мо де ла по сло ва ња и ин ве сти ра ња јав них и при-
ват них пред у зе ћа у сек то ру енер ге ти ке. План ула га ња 
у сек то ру енер ге ти ке тре ба ускла ди ти и са прин ци пи-
ма енер гет ске без бед но сти ко је тре ба усво ји ти као 
Па ре то оп ти мум из ме ђу зах те ва за сма ње њем енер-
гет ске за ви сно сти, тех нич ких, еко ном ских, по ли тич ких 
и еко ло шких ри зи ка. Да ће ин ве сти ци је у енер ге ти ку 
Ср би је има ти ви ше стру ко по зи тив но деј ство на бу ду-
ћи еко ном ски раст по твр ђу је низ чи ње ни ца. Пр во, пла-
ни ра не ин ве сти ци је у енер ге ти ци се за сни ва ју на до-
ма ћим из во ри ма фи нан си ра ња, уко ли ко се обез бе де 
ре ал не це не енер ге на та. Дру го, у про јек ту Ју жни ток, 
као и у про јек ти ма из град ње тер мо е лек тра на су пред-
ви ђе не од ред бе о мак си мал ном (од но сно ми ни мал-
ном) ан га жо ва њу до ма ће гра ђе вин ске опе ра ти ве и 
ин ду стриј ских до ба вља ча, што би тре ба ло не по сред но 
и по сред но да ути че на упо сле ност нај ма ње 50 хи ља-
да рад ни ка. Тре ће, про је кат Ју жни ток ће обез бе ди ти 
при хо де од тран спорт них так си од око 200 ми ли о на 
евра го ди шње, док би смо увоз елек трич не енер ги је 
за ме ни ли из во зом у вред но сти око 300 ми ли о на евра. 

Пе тро хе миј ски сек тор: Про те клу де ка ду је ока рак те ри-
са ло по слов но про па да ње и де фи ни тив но за тва ра ње 
ни за до ма ћих фа бри ка за про из вод њу пе тро хе миј ских 
де ри ва та ви ше фа зе до ра де (Зор ка-Ша бац, Ви ско за-
Ло зни ца, Жу па-Кру ше вац, ИХП-Пра хо во, Хи пол- Оџа-
ци), да би се у 2009. го ди ни ко нач но у аго ни ји на шли 
и »ка ме ни те мељ ци« срп ске пе тро хе ми је – ХИП-Пе тро-
хе ми ја« и ХИП-Азо та ра, као и МСК. По сле то ли ко го ди-
на тран зи ци је на ла зи мо се на по чет ку јер је др жа ва 
још увек, ди рект но или по сред но, ве ћин ски вла сник у 
свим пред у зе ћи ма, ка па ци те ти су пот пу но или пре те-
жно амор ти зо ва ни, док је про из вод ни про грам и да-
ље не из ме њен. Ви ше од че ти ри хи ља де за по сле них и 
чи та ва ба за хе миј ске ин ду стри је Ср би је је до ве де на у 
пи та ње по сле ни за го ди на за по ста вља ња. Чак и у на-
ве де ном ста њу овај сек тор Ср би ји обез бе ђу је укљу че-
ност у хе миј ску ин ду стри ју ре ги о на са пре ко 250 ми ли-
о на евра из во за. Са ин ве сти ци ја ма ко је не пре ла зе тај 
из нос за три го ди не мо гу ће је по сти ћи дво стру ко ве ћи 
обим про из вод ње и из во за и по кре ну ти рад не ко ли-
ко но вих и не ко ли ко са да већ дав но за у ста вље них ка-
па ци те та. Оп ти ми зам у пла но ве раз во ја овог сек то ра 
до но си про ме на вла снич ких од но са у сек то ру наф те 
и на ја ва по чет ка ре а ли за ци је про јек та Ју жни ток, за 
крај 2012. го ди не чи ме се при бли жа ва вре ме па ри тет-
но оп ти мал ни јих од но са це на ула зних и из ла зних про-
из во да пе тро хе миј ског сек то ра. 

Раз ло га за ин тен зи ви ра ње уче шћа др жа ве у овом сек-
то ру је ви ше. Про фи та бил ност пе тро хе миј ског би зни са 
је си ну со ид ног ка рак те ра, са ци клу си ма ко ји тра ју од 7 
до 9 го ди на.  Има ју ћи у ви ду да је  од по след њег мак-
си му ма про спе ри те та овог сек то ра про шло 13 го ди на, 
са ве ли ком си гур но шћу се мо же оче ки ва ти ско ри раст 
про фи та бил но сти у овом сек то ру, за ко ји, ме ђу тим, 
на ша пред у зе ћа ни су спрем на ни ор га ни за ци о но, ни 
тех но ло шки, а ни фи нан сиј ски. Про из вод не је ди ни це 
у Евро пи, ве ли чи не по пут по сто је ћих у Ср би ји због ви-
со ког уде ла фик сних тро шко ва има ће до ста про бле ма 
са кон ку рент но шћу про из ве де них при мар них пе тро хе-
миј ских де ри ва та. Као ре зул тат све га на ве де ног да нас 
сви европ ски пе тро хе миј ски про из во ђа чи мак си мал но 
мо гу ће иду на ин тер ну ва ло ри за ци ју при мар них де-
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ри ва та кроз раз вој ка па ци те та за про дук ци ју ши ро ке 
па ле те не у по ре ди во аку му ла тив ни јих де ри ва та ви шег 
ре да, а на ’’спот’’ тр жи шту по ја вљу ју са соп стве ним 
ети ле ном, про пи ле ном, ме та но лом или аро ма ти ма са-
мо спо ра дич но, у слу ча је ви ма не пла ни ра них за сто ја у 
соп стве ним по го ни ма за про из вод њу де ри ва та ви ше 
фа зе до ра де. Због све га то га, и уз на ста вак већ дра-
ма тич ног ра ста по тро шње у НР Ки ни, Ин ди ји, у Ру ској 
Фе де ра ци ји, по сто је и да ље зна чај не при ли ке за оп-
ста нак и раст пла сма на пе тро хе миј ског ком плек са Ср-
би је на ре ги о нал ном тр жи шту. Ал тер на ти ва ула га њу 
др жа ве у очу ва ње ка па ци те та ба зне хе ми је је ин тен-
зи ви ра ње на по ра на по ве зи ва ње до ма ћих пред у зе ћа 
са стра те шким парт не ри ма у окви ру мар ке тин шко-
тех но ло шких али јан си са „ве ли ким“ ком па ни ја ма ко је 
би обез бе ди ле ин ве сти ци је у раз вој ра ди уче шћа на 
ре ги о нал ном тр жи шту де ри ва та ви ше фа зе пре ра де. 

Ауто мо бил ска ин ду стри ја: Про из вод ња у свет ској 
ауто ин ду стри ји је ви со ко кон цен три са на, о че му све-
до чи по да так да чак 77 % свет ске про из вод ње оба-
вља све га 10 ком па ни ја. Европ ски про из во ђа чи су 
пре ко 75 % сво је про из вод ње аут сор со ва ли про из во-
ђа чи ма ком по нен ти као што су Bosch, Va leo, Fa u re cia 
и Si e mens VDO. И по ред кри зе, пад у овој ин ду сти ри ји 
ни је та ко дра ма ти чан, а у не ким зе мља ма се до сти же 
и раст. Мо гу ћем про спе ри те ту ове гра не у Ср би ји до-
при но си за јед нич ки по слов ни по ду хват ита ли јан ског 
Фи ја та. Про це не о ко нач ном про из вод ном и из во зном 
ефек ту овог про јек та су још увек у сфе ри на га ђа ња, 
али се сва ка ко ра ди о вр ло зна чај ним из но си ма ко ји 
ће по ве ћа ти из воз Ср би је и тех но ло шки ни во ауто ин-
ду стри је. С дру ге стра не, да бисмо оства ри ли бар део 
успе ха чи је ре зул та те са да ужи ва ју за по сле ни у ауто-
ин ду стри ја ма Сло вач ке, Че шке, Ма ђар ске и Пољ ске, 
нео п ход но је мно го ви ше од то га што по ста је из ве сно. 
По треб но је при ву ћи и дру ге про из во ђа че ауто мо би ла 
и ком по нен ти. Обр ну ти ре до след је из ве сни ји, али са 
ста но ви шта раз вој них ефе ка та под јед на ко по же љан. 
Про из вод ња ауто ком по нен ти у Сло вач кој чи ни око 50 
% укуп ног при хо да ауто ин ду стри је и за де сет го ди на 
је уве ћа на за 11 пу та, и са да до но си око 9 ми ли јар ди 
евра го ди шње. Раз ли ке у це ни рад не сна ге у зе мља-

ма са раз ви је ном ауто ин ду стри јом и код нас за по во-
љан раз вој до га ђа ја у овој де лат но сти ни су до вољ не, 
јер по сто је и раз ли ке у про дук тив но сти, ни воу ин ду-
стриј ског зна ња и си сте му обра зо ва ња ко ји мо же мо 
по ну ди ти. По што је на пра вљен пре се дан са спе ци јал-
ним усло ви ма по др шке за Фи јат, при вла че ње но вих 
ком па ни ја из сек то ра ауто ин ду стри је за Ср би ју не ће 
би ти јеф ти но, али мо же би ти ис пла ти во на ду жи рок. 
Пла ни ра них 5 хи ља да за по сле них у функ ци ји Фи ја та 
ће би ти пла ће но са око 100 хи ља да евра по рад ном 
ме сту, што се ни ка да не ће вра ти ти уко ли ко се раз вој 
но ве ауто ин ду стри је Ср би је за вр ши на Фи ја ту и јед-
ном ње го вом мо де лу ауто мо би ла. 

Ка да то ни је ура ђе но ра ни је, тре ба са да де фи ни са ти 
усло ве под ко ји ма сва ка ком па ни ја из ове де лат но сти  
мо же да до ђе у Ср би ју, под сти ца је за сно ва ти пре све-
га на осло ба ђа њу од по ре за и на ин фра струк тур ном 
опре ма њу, и ве за ти их за ви си ну ин ве сти ци ја јер је то 
у нај ве ћој ко ре ла ци ји са тех но ло шким ни во ом пла ни-
ра не ин ве сти ци је.  

Гра ђе ви нар ство: Нај не по сре ди ни је по сле ди це еко-
ном ске кри зе у Ср би ји осе ћа гра ђе вин ска де лат ност, 
а оне се вер ти кал но пре но се на пре ко 30 по ве за них 
при вред них гра на. Кон стант но сма ње ње при ват них 
ин ве сти ци ја, сма ње ње из два ја ња бу џе та за ка пи тал-
не ин ве сти ци је и не мо гућ ност на сту па на стра ним тр-
жи шти ма без фи нан сиј ске по др шке др жа ве су глав-
ни узро ци про бле ма, те у њи хо вом ре ша ва њу тре ба 
тра жи ти из лаз из кри зе. Тре нут но се је ди но ра ди на 
нај ва жни јим ин фра струк тур ним про јек ти ма ко ји се 
фи нан си ра ју из бу џе та или за ду жи ва ња др жа ве. Од 
укуп но пет на е стак тен де ра ко ји су то ком 2010. и 2011. 
го ди не рас пи са ни за ра до ве на Ко ри до ру 10 и ауто-
пу ту „Ју жни Ја дран“, са мо у че ти ри слу ча ја по сао су 
до би ле до ма ће фир ме. На оста лим тен де ри ма до ма ће 
фир ме ни су ни мо гле да се ја ве са мо стал но, али ни као 
но си о ци кон зор ци ју ма, јер су тен дер ски усло ви та кви 
да их оне не мо гу ис пу ни ти. И у ин ду стри ји гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла се од 2008. го ди не бе ле жи ве ли ки 
пад про из вод ње, по себ но из во за, ко ји је за цео пе ри-
од до 2012. го ди не из но сио 49,1 %. Због та квих тен-
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ден ци ја за по сле ност у гра ђе ви нар ству је сма ње на за 
40 % и са да је ма ња од 80 хи ља да за по сле них, а до бар 
део за по сле них ме се ци ма не при ма пла те. 

Да би се обез бе ди ла ли квид ност гра ђе вин ских фир ми 
и спо соб ност да по сао тра же на стра ним тр жи шти ма 
нео п ход но је усво ји ти и до след но при ме њи ва ти од-
лу ку о огра ни ча ва њу ро ко ва за пла ћа ње из вр ше них 
ра до ва, што пре по кре ну ти рад раз вој не бан ке ко ја би 
фи нан сиј ски пра ти ла ре а ли за ци ју ве ли ких др жав них 
гра ђе вин ских про је ка та и ко ја би обез бе ђи ва ла аде-
кват не га ран ци је за на ступ гра ђе ви на ра на стра ним 
и до ма ћим тр жи шти ма. Та ко ђе, нео п ход но је ре про-
гра ми ра ти кре ди те гра ђе вин ских пред у зе ћа на ду жи 
рок и осло бо ди ти их ко ла те ра ла- за ло га на опре ми и 
ме ха ни за ци ји, ко ји бло ки ра ју њи хо во нор мал но функ-
ци о ни са ње. Пре два де сет го ди на је при ход гра ђе ви-
на ра у ино стран ству био бли зу три ми ли јар де до ла ра, 
а са да је ма њи од 200 ми ли о на. Да би раст на стра ним 
тр жи шти ма био ре а лан, по ред ефи ка сно сти и фи нан-
сиј ске по др шке, под ра зу ме ва се и при ме на са вре ме-
них енер гет ски ефи ка сних тех но ло ги ја, као и кон цеп-
та „зе ле не град ње“. Са да сер ти фи ка те за при ме ну тих 
стан дар да има 60 % гра ђе вин ских ком па ни ја у ЕУ, а у 
Ср би ји нијед на. Под ра зу ме ва се да је за то по треб на 
др жав на по др шка. 

Ин ду стри ја тек сти ла, ко же и обу ће: Овај ин ду стриј ски 
сек тор ко ји је у де ве де се тим го ди на ма пред ста вљао 
осло нац раз во ја, по себ но за по шља ва ња, у мно гим де-
ло ви ма Ср би је је не пра вед но за по ста вљен. За по сле-
ност је са пре ко 230 хи ља да, 1990. го ди не, све де на на 
33 хи ља да 2011. го ди не, ко ли ко је у про шло сти би ло у 
овом сек то ру за по сле но са мо у ужич ком ре ги о ну. За то 
вре ме су се у окру же њу, кон крет но у Ма ке до ни ји и Бу-
гар ској, од ви ја ли обр ну ти трен до ви. Из воз је по ве ћан 
шест пу та, а за по сле ност је одр жа на на истом ни воу. 
Има ју ћи у ви ду тре нут не про ме не због еко ном ске кри-
зе и до га ђа ја у зе мља ма Се вер не Афри ке са ко ји ма је 
ЕУ има ла ус по ста вље ну ди ја го нал ну ку му ла ци ју по ре-
кла ро ба још од 2005. и 2006. мно ге ве ли ке ком па ни-
је су про из вод њу тек сти ла пре у сме ри ле и на под руч је 
зе ма ља Бал ка на. Чи ни се да овај сек тор има но ву шан-

су. Иако др жа ва ни је го то во ни шта учи ни ла да се она 
ис ко ри сти, ком па ни је и ма ли пред у зет ни ци су оства-
ри ли од ре ђе на при ла го ђа ва ња. За пет го ди на из воз 
је удво стру чен и из но си пре ко 800 ми ли о на до ла ра, а 
70 % из во за се оства ру је у зе мље ЕУ. Вла снич ка струк-
ту ра, ве ли чи на ком па ни ја и тех но ло ги је ра да су се у 
ме ђу вре ме ну зна чај но про ме ни ле и то го то во без ика-
кве по др шке др жа ве, сем ако се у то не ра чу на 36 ми-
ли о на укуп но одо бре них под сти ца ја за ин ве сти то ре, 
што је ма ње од 1 % до са да из дво је них сред ста ва за 
по др шку при вре ди. Има ју ћи у ви ду да је це на рад них 
ме ста у овом сек то ру зна чај но ма ња не го у дру гим, да 
је це на ра да вр ло зна чај на за кон ку рент ност и да има-
мо до вољ но сло бод них ка па ци те та ко је мо же мо по ну-
ди ти овом сек то ру, са аде кват ном по др шком др жа ве 
мо же се оства ри ти за по сле ност овог сек то ра од 100 
хи ља да љу ди и тро стру ко ве ћи из воз, у на ред них пет 
го ди на. Да би се то по сти гло по треб но је, сем ди рект-
них под сти ца ја ин ве сти то ри ма, сма ње ње фи скал них и 
дру гих оп те ре ће ња, кон тро ла про то ка ро бе на до ма-
ћем тр жи шту, уки да ње ца ри на на увоз ре про ма те ри-
ја ла за про из вод њу ко ја је на ме ње на из во зу, по др шка 
др жа ве у ја ча њу ли квид но сти и из во зних по сло ва као 
и обез бе ђи ва ње обра зов не по др шке уна пре ђе њу ра-
да у це лом сек то ру.

5.3. раз вој ин ду стри је на ба зи зна ња и 
ино ва ци ја

По гор ша ње пер фор ман си ин ду стриј ског си сте ма 
Ср би је ни је са мо по сле ди ца сти хиј ског про це са де-
ин ду стри ја ли за ци је, већ пре ду го при сут не кри зе ин-
ду стриј ског раз во ја. Очи глед но је да ни је ство рен 
до вољ но сти му ла ти ван ам би јент за ин ду стриј ски 
раз вој, што је до при не ло то ме да све у куп на раз вој-
на ком по нен та у пред у зе ћи ма ко ја се ба ве ин ду стриј-
ском де лат но шћу у Ср би ји бу де на ве о ма ни ском 
ни воу. Ко ор ди ни ра но стра те шко упра вља ње мо дер-
ном еко но ми јом под ра зу ме ва стал но ускла ђи ва ње 
струк ту ре ин ду стри је (и при вре де) са све уче ста ли јим 
про ме на ма у окру же њу, што зах те ва усва ја ње но вог 
раз вој ног кон цеп та у чи јем фо ку су би би ла при ме на 
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са вре ме не тех но ло ги је и ино ва ци ја, обез бе ђи ва ње 
до жи вот ног обра зо ва ња, омо гу ћа ва ње ус по ста вља-
ња и одр жа ва ња од но са са кључ ним ак те ри ма у лан-
цу ре про дук ци је, итд. 

Ино ва ци ја је кључ ни кон ку рент ски фак тор у гло бал-
ној еко но ми ји. До при нос ин сти тут ци ја ви со ког обра-
зо ва ња и ис тра жи ва ња тех но ло шком опо рав ку и 
ино ва ци ји ин ду стри је, као и ини ци ра њу но ве спи ра-
ле раз во ја и тран сфор ма ци је ин ду стри је би тре ба ло 
да бу де кључ на бри га. На и ме, Ср би ја мо ра кре и ра ти 
мо де ле ко ји су у ста њу да по др же ака дем ски за со-
ва не ино ва ци је и њи хов пре лаз на тр жи ште. Је дан 
мо дел ко ји се по ка зао успе шним у прак си је уво ђе ње 
тех но ло шких плат фор ми (ТП). Тех но ло шке плат фор-
ме су ин ду стриј ски во ђе ни ак те ри ко ји су од го вор ни 
за де фи ни са ње при о ри те та ис тра жи ва ња у ши ро ком 
оп се гу тех но ло шких под руч ја. Су шти ну ТП пред ста-
вља бли ска ин тер ак ци ја три кључ на уче сни ка про це-
са тех но ло шког раз во ја: (1) Ин ду стри ја; (2) Но си о ци 
ис тра жи вач ко-раз вој них ак тив но сти; и (3) Но си о ци 
ин ве сти  ци о ног ка пи та ла. Тех но ло шке плат фор ме 
под сти чу ефек тив на јав но-при ват на парт нер ства, 
што зна чај но до при но си раз во ју зна ња ра ди ра ста. 
Јав но-при ват на парт нер ства се мо гу ба ви ти тех но ло-
шким иза зо ви ма ко ји би мо гли би ти кључ ни за одр-
жи ви раз вој, по бољ ша ње пру жа ња јав них услу га и 
за ре струк ту ри ра ње ин ду стриј ских сек то ра. У Ср би ји 
је про грам НТП кон цеп ту а ли зо ван као струк ту ра ко ја 
се са сто ји из два хи је рар хиј ска де ла: глав ни део НТП, 
ко ји је ло ци ран у Срп ској ака де ми ји ин же њер ских на-
у ка и ко јим упра вља Ко ми тет за НТП, и по је ди нач них 
плат фор ми НТП, ко је чи не до 10 по је ди нач них плат-
фор ми (про из вод ња, хра на, енер ги ја, гра ђе ви на, ИКТ, 

тран спорт, здрав ство, еко ло ги ја, мо да, и ма те ри ја ли) 
ко је на ста ју из глав ног де ла НТП као мре же уза јам но 
ком пле мен тар них, ви со ко умре же них и ин тер ак тив-
них ен ти те та. 

С об зи ром да је по ме ну ти про грам ра ђен по узо ру на 
ЕТП (Европ ске тех но ло шке плат фор ме) све о бу хва тан 
и ве о ма ам би ци о зан, тре ба ин си сти ра ти на ње го вом 
фа зном спро во ђе њу у скла ду са огра ни че ним ре сур-
си ма ко ји ма Ср би ја рас по ла же. Др жа ва тре ба пу тем 
сво јих ре гу ла тор них ме ха ни за ма да по др жи ства-
ра ње и функ ци о ни са ње на ци о нал них тех но ло шких 
плат фор ми у про це су ства ра ња и им пле мен та ци је 
но вих тех но ло шких зна ња. То зна чи да пр во тре ба да 
ус по ста ви НТП у оним гра на ма ин ду стри је ко је има ју 
нај ве ћи по тен ци јал да оства ре раст од мах (ин ду стри-
ја пре ра де хра не, хе миј ска ин ду стри ја, пе тро хе миј ска 
ин ду стри ја, тек стил на ин ду стри ја и ин ду стри ја обу-
ће) по том у сред њем ро ку (енер ге ти ка, ауто мо бил ска 
ин ду стри ја, ин ду стри ја гра ђе вин ских ма те ри ја ла, ин-
ду стри ја ре ци кла же от па да), и сук це сив но у дру гим 
под руч ји ма ду го роч но. 

У мо дер ном све ту ста бил ност је вред ност ко ја се мо-
же сте ћи и обез бе ди ти са мо упор ним тру дом, отво-
ре но шћу за про ме не и спрем но шћу да се спро ве ду 
на пред не, до бро про ми шље не и од ме ре не ре фор ме. 
Но ви кон цепт ин ду стриј ске по ли ти ке би тре бао да 
обез бе ди не са мо по др шку за раст ин ду стриј ске про-
из вод ње, већ и да омо гу ћи њен раз вој и по бољ ша ње 
кон ку рент но сти на ци о нал не ин ду стри је. Раз вој ин ду-
стри је зах те ва ус по ста вља ње на ци о нал них тех но ло-
шких плат фор ми ко је би омо гу ћи ле уна пре ђе ње тех-
но ло шке осно ве и при ме ну зна ња струч них ка дро ва. 
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6.1. Ста ње и ме ре за уна пре ђе ње 
агра ра Ср би је

По љо при вре да је јед на од нај ва жни јих при вред них 
гра на сва ке зе мље. Ње на раз ви је ност опре де љу је 
усло ве за пре хра ну ста нов ни штва, за за по сле ност у 
ру рал ним сре ди на ма, нај зна чај ни ји је фак тор раз во ја 
пре ра ђи вач ке ин ду стри је, ту ри зма и тр го ви не, али и 
гра на ко ја по кре ће про из вод њу хе миј ске, ма шин ске 
и дру гих при вред них гра на ко је је снаб де ва ју ма те-
ри ја лом. 

Ср би ја је, по про цен ту об ра ди вих по вр ши на (4.225.203 
хек та ра или око 50 %), по бро ју ста нов ни ка ко ји се ба ве 
по љо при вре дом (око 500 хи ља да ди рект но) и уче шћу 
по љо при вре де у ства ра њу БДП од пре ко 10 %, аграр-
на зе мља. Зна чај по љо при вре де у Ср би ји је очи глед-
но ве ћи не го у дру гим зе мља ма, али се то у ме ра ма 
еко ном ске по ли ти ке ко је су са њом по ве за не не мо же 
пре по зна ти. Ка ко је по љо при вре да, у не ким де ло ви-
ма зе мље, јед на од ма ло број них при вред них гра на од 
ко је се мо же оче ки ва ти раст за по сле но сти и при хо да 
у крат ком пе ри о ду, вре ме је да по љо при вре да до би је 
по ло жај нај по вла шће ни је при вред не гра не. 

По сле не ко ли ко го ди на ра ста, ко ји је оства рен чак 
и у го ди на ма нај ве ће еко ном ске кри зе, ка да су сви 
оста ли сек то ри при вре де у Ср би ји, сем те ле ко му ни-
ка ци ја, до жи ве ли дра сти чан пад, по љо при вре да се 
опет су о ча ва са за по ста вља њем, њен при о ри тет у 
еко ном ском раз во ју опа да, као и сред ства из дво је на 
за по др шку се лу и аграр ној де лат но сти. Суб вен ци је 
за по љо при вре ду су но ми нал но по но во на ни воу од 
пре три го ди не, а ре ал но, због кур са ди на ра и ра ста 
це на енер ге на та су ма ње за нај ма ње 30 %. Као да 
по љо при вре ду и се ља ке не оп те ре ћу ју и да ље про-
бле ми по пут не по сто ја ња или не рав но прав ног по ло-
жа ја про из во ђа ча на тр жи шту, ни зак ни во тех нич ке 
и ин фра струк тур не опре мље но сти, не до стак зна ња, 
усит ње на га здин ства. 

Ко ли ко је зна ча јан раз вој ни по тен ци јал по љо при вре-
де го во ри и по ре ђе ње оства ре них при хо да по хек та ру 

об ра ди ве по вр ши не. Про се чан се љак у Ср би ји по хек-
та ру ство ри са мо око 300 евра, док је у ЕУ тај про дукт 
вре дан око хи ља ду евра. Оно што је још зна чај ни је 
за еко ном ски по тен ци јал по љо при вре де је од го вор 
на пи та ње шта се да ље де ша ва са по љо при вред ним 
про из во ди ма. Све док се нај ве ћи део по љо при вред-
них про из во да из Ср би је из во зи као не пре ра ђен или 
се про да је на пи ја ца ма, без ика кве ка те го ри за ци је 
ква ли те та, озна ке брен да и по ре кла, до тле ће за ра да 
на тим про из во ди ма би ти ми ни мал на, као и при ли ке 
да се уве ћа ула га ње у ње но уве ћа ње на осно ву но вих 
тех но ло ги ја или еко но мич ни је опре ме. 

Еко ном ски на пре дак по љо при вре де, и од по љо при-
вре де, се мо же оче ки ва ти ако се обез бе ди убр за на 
об но ва ме ха ни за ци је, укруп ња ва ње по се да ко ји се 
об ра ђу ју, пу на при ме на основ них агро тех нич ких ме-
ра, као што је на вод ња ва ње и ко ри шће ње ве штач ког 
ђу бри ва, ор га ни зо ва ни и кон ку рент ни от куп уз га ран-
то ва не це не и ако суб вен ци је за мле ко или ме со бу-
ду пра ти ле трен до ве њи хо вих кре та ња у зе мља ма у 
окру же њу. 

Оства ре ње по ста вље них ци ље ва ко ји од го ва ра ју по-
тен ци ја ли ма по љо при вре де у са да шњем тре нут ку је 
мо гу ће уз по ве ћа ње из два ја ња за аграр ни бу џет на 
бар ду пло ви ши ни во, што је у по ре ђе њу са сред стви-
ма ко ји ма рас по ла жу аграр ни бу џе ти зе ма ља у ре-
ги о ну или у Евро пи још увек за не мар љи во. Ако се у 
бу џе ту Европ ске уни је нај ве ћа сред ства (45  % или 53 
ми ли јар де евра го ди шње) из два ја ју за по љо при вре-
ду, упра во због схва та ња да њен еко ном ски по тен ци-
јал ни је до во љан да обез бе ди до вољ но ква ли тет не 
хра не по при хва тљи вим це на ма без суб вен ци ја, он да 
и Ср би ја мо ра из дво ји ти мак си мум за те по тре бе. 

До стиг ну ти ни во из два ја ња за по љо при вре ду у бу-
џе ту је за вре ме уче шћа ДСС у вла сти био 5 %, док 
је у пе ри о ду од 2009-2012. го ди не из два ја ње би-
ло дво стру ко ма ње. Спро во ђе њем на шег про гра ма 
обез бе ди ће мо да се до стиг ну ти ни во из два ја ња по-
но во оства ри већ у на ред не две го ди не. Осно ва за 
то ни је по ве ће ње де фи ци та др жа ве, већ од у ста ја ње 
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од тро ше ња на про гра ме ко ји не ма ју го то во ни ка кав 
еко ном ски зна чај ни ти пер спек ти ву за раз вој зе мље. 

На осно ву ве ћег бу џе та мо ћи ће да се обез бе де по-
ве ћа не ин ве сти ци је у опре му и ме ха ни за ци ју, али без 
по ди за ња ни воа зна ња, ка ко у при ме ни но вих тех но-
ло ги ја, уво ђе њу стан дар да и до бре по љо при вред не 
прак се, та ко и у про да ји, мар ке тин гу и упра вља њу га-
здин ством, сред ства не ће би ти ис ко ри шће на на нај е-
фи ка сни ји на чин. Прак са удру жи ва ња и за дру гар ства 
мо ра би ти ре ви та ли зо ва на, без об зи ра на не га тив на 
ис ку ства, али са ре гу ла тор ним окви ром ко ји ће обез-
бе ди ти јеф ти ни ју об је ди ње ну на бав ку опре ме, ре про-
ма те ри ја ла, отва ра ње за јед нич ких јав них скла ди шта 
и по ну ду про из во да под за јед нич ком роб ном мар ком 
и са за шти ће ним ге о граф ским по ре клом. 

Фи нан сиј ска по др шка по љо при вре ди не мо же би ти 
за ви сна са мо од об ра ђи ва не по вр ши не, већ усме ре-
на и на пре ми ра ње це на про из во да, ка ко би се под-
ста кла за ин те ре со ва ност за ве ће при но се, за тим на 
сма ње ње це на ре про ма те ри ја ла и по треб не опре ме, 
а по себ ни про гра ми по др шке тре ба да бу ду усме ре-
ни на ја ча ње ин фра струк ту ре про из во ђа ча ко ји има ју 
из во зне по тен ци ја ле. Прак са ЕУ да суб вен ци је за сни-
ва на пла ћа њу сра змер но об ра ђи ва ној по вр ши ни је 
при ме ре на ре зул та ти ма ко је по сти жу у про из вод-
њи, од но сно пре о ри јен та ци ји са ве ли чи не при но са 
на здра ву хра ну и на очу ва ње чо ве ко ве око ли не, а 
усле ди ла је на кон што су до стиг ну ти ци ље ви са мо-
до вољ но сти у про из вод њи и ста би ли за ци је це на на 
тр жи шту, ко је су за до во ља ва ју ће и за про из во ђа че и 
за по тро ша че. Да би се ово по сти гло, нео п ход на је: 

•  Про ме на на чи на до де ле суб вен ци ја на осно ву при-
ме не про пор ци о нал них суб вен ци ја са опа да њем 
про пор ци је са ве ли чи ном зе мљи шта у по се ду га-
здин ства та ко да вла сник 10 хек та ра  до би ја пун из-
нос суб вен ци је, док би вла сни ци до 20 хек та ра до би-
ја ли по ло ви ну мак си мал них суб вен ци ја по хек та ру, а 
вла сни ци до 30 хек та ра 30% од ви си не суб вен ци ја;

•  При ме на ква ли тет не кла се зе мљи шта у од ре ђи ва-
њу ви си не суб вен ци ја ка ко би до шло до из јед на ча-

ва ња по ло жа ја по љо при вред ни ка у свим де ло ви ма 
Ср би је;

•  При ме на кри те ри ју ма за до де лу ди фе рен ци ра них 
суб вен ци ја, за ви сно од вр сте га је не кул ту ре, ка ко 
би се из бе гла ли не ар ност суб вен ци ја;

•  Утвр ђи ва ње от куп них це на бар два ме се ца пре по-
чет ка же тве или бер бе и бла го вре ме но ин фор ми са-
ње по љо при вред ни ка;

•  Пре ми је  ис пла ћи ва ти не за ви сно од ор га ни за ци о-
ног или сво јин ског об ли ка про из во ђа ча, за укуп не 
ко ли чи не, ко је у од ре ђе ном пе ри о ду као соп стве ни 
фи нал ни про из вод про да ју на тр жи шту, или за соп-
стве не по тре бе за др жа ва ју за да љу ре про дук ци ју 
на соп стве ној фар ми. Срп ском агра ру су по треб ни 
ка ко ве ли ки та ко и ма ли по љо при вред ни про из во-
ђа чи, с тим да по ро дич на га здин ства до 4 - 5 ха зе-
мље, тре ба до дат но сти му ли са ти пре ми ја ма ако се 
ба ве ин те зив ном по љо при вред ном про из вод њом, 
пре све га, по вр тар ством, во ћар ством и жи ви нар-
ством;

•  Уве сти мо гућ ност да се ре гре си за ин пу те ис пла ћу-
ју пре ко за дру га или дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња, 
за сва не ре ги стро ва на по ро дич на га здин ства ко ја 
уго ва ра ју про из вод њу и на бав ку ин пу та уз по моћ 
за дру га. Та ко ђе суб вен ци о ни са ње ових ула зних 
тро шко ва је по треб но обез бе ди ти и ни жим сто па-
ма по ре за (ПДВ) на: ди зел-го ри во (Д-2) за по љо при-
вре ду, као и за од ре ђе ну опре му и ре зер вне де ло ве.

Пра вил ним усме ра ва њем по др шке и под сти ца њем 
кон ку рен ци је на стра ни от ку па обе зе бе ди ће мо суб-
вен ци о ни са ње оних ко ји про из во де и ко ри сте, уме-
сто оних ко ји тр гу ју про из во ди ма. При ме ри енорм не 
за ра де из во зни ка ма ли на, ку пи на и дру гих про из во-
да у усло ви ма ка да се про из во ђа чи бо ре за одр жа ње 
про из вод ње и оп ста нак су ге ри шу да су не по сред не 
ме ре за спре ча ва ње тих по ја ва нео п ход не. Јед на од 
мо гу ћих је да др жа ва раз ви је соп стве ну от куп ну мре-
жу и скла ди шне ка па ци те те и да од ре ди нај ни же и 
нај ви ше про дај не це не у се зо ни, као и оба ве зу от ку па 
свих тр жи шних ви шко ва. Са при ме ном та квог при сту-
па мо гло би се оче ки ва ти да при ход од про из вод ње 
и про да је ове вр сте во ћа бу де и дво стру ко ве ћи већ у 
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на ред них пет го ди на. Да уче шће др жа ве у том по слу 
има пу но сми сла до ка зу ју и дра стич ни ји при ме ри уче-
шћа др жа ва у ор га ни за ци ји про из вод ње и пла сма на 
по љо при вред них про из во да у Фран цу ској (ду ван), у 
Ита ли ји (ви но), у Грч кој (ду ван), где је уве ден др жав-
ни мо но пол на тр го ви ну по је ди ним про из во ди ма. 

Да би уна пре ђе ња у овој де лат но сти би ла зна чај ни ја 
у крат ком ро ку, нео п ход но је: 

•  обез бе ђи ва ње бес по врат них сред ста ва за уна пре-
ђе ње про из вод ње, на ба зи об ра чу на ду го роч не до-
би ти од по ве ћа ња оби ма про из вод ње и за по шља-
ва ња у ру рал ним под руч ји ма;

•  суп сти ту ци ја уво зних по љо при вред них про из во да 
до ма ћом про из вод њом и пре ра дом, на осно ву фо-
ку си ра них суб вен ци ја од ре ђе ним про из во ђа чи ма;

•  ја ча ње кон ку рент но сти и раст из во за ви со ко ква ли-
тет них до ма ћих про из во да;

•  из град ња ор га ни зо ва ног си сте ма и ла на ца по љо-
при вред не про из вод ње, пре ра де и пла сма на.

Иако су суб вен ци је у мно гим зе мља ма кључ ни фак-
тор еко ном ског оп стан ка по љо при вред них про из во-
ђа ча, те у по је ди ним зе мља ма пре ла зе и 50 % чи стих 
при хо да, сма тра мо да њи хов обим ко ји оне мо гу ћу је 
ре а ли за ци ју дру гих про гра ма раз во ја по љо при вре де 
до но си ви ше ште те не го ко ри сти. 

Суб вен ци је це на ин пу та и из во за су са да го то во уки-
ну те, а це ло куп на су ма сред ста ва за суб вен ци је се 
рас по де љу је пре ма об ра ђе ној по вр ши ни, без уви да у 
то ко ствар но об ра ђу је зе мљи ште и да ли се уоп ште 
об ра ђу је. Због то га су при но си у Ср би ји и да ље ме ђу 
нај ни жи ма у ре ги о ну и не обез бе ђу ју кон ку рент ност 
чак ни на до ма ћем, а по себ но не на стра ним тр жи-
шти ма, а за те на ме не се ипак го ди шње по тро ши 200 
ми ли о на евра из бу џе та Ср би је. Суб вен ци о ни са ње 
про из вод ње, а не вла сни штва над зе мљи штем тре ба 
што пре уве сти као при ступ. 

За ла же мо се за упис у ре ги стар свих уче сни ка у по љо-
при вред ној про из вод њи чи ме би се по пр ви пут фор-

ми ра ла је дин стве на ба за по да та ка у по љо при вре ди и 
ство ри ла осно ва за ра ци о нал но стра те шко пла ни ра-
ње и фи нан си ра ње по љо при вре де од стра не др жа ве. 
Ти ме би прак са ви ше го ди шњег пла ни ра ња бу џе та за 
раз вој по љо при ве де по ста ла ре ал ност и за Ср би ју. 

За ла же мо се за што бр же ком пле ти ра ње ка та стра 
по љо при вред ног зе мљи шта, ре ша ва ња пи та ња де-
на ци о на ли за ци је и ре сти ту ци је, као бит них пред у сло-
ва за ства ра ње мо гућ но сти за отва ра ње но ве кре-
дит не ли ни је за ку по ви ну зе мљи шта. 

Нео п ход но је раз ви ти тр жи ште зе мљи шта јер са да-
шњи про сек об ра ђи ва них по вр ши на и ве ли чи не по-
је ди нач них пар це ла не од го ва ра стан дар ди ма еко но-
мич не и одр жи ве про из вод ње. Про сеч на ве ли чи на 
газдинства у Ср би ји је око 3 хектара и не уве ћа ва 
се јер тр жи ште зе мљи шта и за ку па ни је аде кват но 
раз ви је но. По ве ћа ње про ме та зе мљи шта се мо же 
оства ри ти да ва њем по вољ них кре ди та за те на ме не, 
уки да њем по ре за на пре нос вла сни штва за ову вр сту 
имо ви не и да ва њем суб вен ци ја за про да ју или за куп 
зе мљи шта они ма ко ји има ју зе мљи ште по вр ши не ко-
ја је ма ња од од ре ђе ног стан дар да. Та ко ђе, про це си 
ко ма са ци је тре ба да бу ду по спе ши ва ни да ва њем од-
ре ђе них олак ши ца при пла ћа њу тро шко ва спро во ђе-
ња по ступ ка пред др жав ним ор га ни ма. 

Стра те шки ци ље ви у обла сти ре фор ме по љо при-
вред ног си сте ма су број ни, јер су и про бле ми са ко-
ји ма се су сре ће срп ска по љо при вре да све број ни ји и 
ве ћи.

Пр ви циљ је уна пре ђе ње кон ку рент но сти кроз по ве-
ћа ње ин ве сти ци ја у опре му и ме ха ни за ци ју, ко је су 
са по чет ком кри зе пот пу но ста ле, а пре све га због 
ма ка за це на из ме ђу по љо при вред них про из во да и 
ре про ма те ри ја ла и опре ме. Про сеч на ста рост трак то-
ра у Ср би ји је 20 го ди на, док је и њи хов број од око 
400 хи ља да, по себ но ка да се има ју у ви ду екс пло а та-
ци о не ка рак те ри сти ке, вр ло ма ли. Си ту а ци ја са ком-
бај ни ма и сло же ни јим при кључ ним ма ши на ма је још 
ло ши ја, као и мо гућ но сти да се ме ха ни за ци ја на ба-
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вља уз кре ди те или на ли зинг. Та ко ђе, нео п ход но је 
кон со ли до ва ти до ма ћу ин ду стри ју по љо при вред не 
ме ха ни за ци је, а са дру ге стра не сма њи ти уво зне ца-
ри не или сто пу ПДВ-а на по љо при вред ну ме ха ни за-
ци ју и ре зер вне де ло ве ко ји се не про из во де у Ср би ји.

У усло ви ма ма лих по се да, ни ских це на зе мљи шта и 
рас пар ча них вла снич ких ли сто ва, ма ло ко мо же са-
мо стал но да ин ве сти ра у но ве ма ши не, па су нео п-
ход не ди рект ни је ме ре по др шке и ду го роч ни ји кре-
ди ти од по сто је ћих, са нај ма ње јед ном го ди ном грејс 
пе ри о да, а две го ди не, ка да је у пи та њу сто чар ска 
про из вод ња. 

По тро шња ми не рал них ђу бри ва у Ср би ји је ме ђу нај-
ни жим у Евро пи (са 1.450.000 то на, ко ли ко је тро-
ше но 1985. го ди не, сма ње на је на око 300.000 то на 
2003. го ди не), док су агро хе ми ка ли је ве о ма ску пе и у 
ве ли ком дис па ри те ту у од но су на це не основ них по-
љо при вред них кул ту ра. Уко ли ко се у на ред ном пе ри-
о ду не по ве ћа по тро шња, сма ње ни унос хран љи вих 
ма те ри ја ће усло ви ти да до ђе до зна чај ни јег па да 
при но са у на ред ним го ди на ма. При нос је у пе ри о ду 
од 1988. до 2007. го ди не опао за око 20% код пше-
ни це (са 4,5 на 3,7 то на по хек та ру), а код ку ку ру за (са 
6,0 на 5,0 то на по хек та ру). 

Нео п ход но је ство ри ти усло ве за до би ја ње по вољ-
них кре ди та ко ји су ускла ђе ни са ре про дук ци о ним 
ци клу си ма по љо при вре де, ра тар ства, сто чар ства, во-
ћар ства и дру гих гра на, од но сно про ду же ње ро ко ва 
вра ћа ња за нај ма ње две го ди не. 

Пад от куп них це на, због кри зе, али и због ра ста про-
дук ци је жи та ри ца у све ту, до вео је до то га да су це-
не по љо при вред них про из во да у Ср би ји ис под ни воа 
еко ном ске ис пла ти во сти. Због то га су суб вен ци је, и 
ка да су на та ко ни ском ни воу, зна чај не. Оно о че му 
се не во ди до вољ но ра чу на ја да се суб вен ци је пру-
же не при мар ним по љо при вред ним про из во ђа чи ма 
че сто пре ли ва ју от ку пљи ва чи ма и пре ра ђи ва чи ма 
про из во да пу тем сма ње ња це на ко је они ис пла ћу ју 
при мар ним про из во ђа чи ма. 

Ути цај да тр жи ште до стиг не ни во ис пла ти вих, али ре-
ал них це на за про из во де је по љо при вред ни ци ма зна-
чај ни је не го до би ја ње суб вен ци ја, док от ку пљи ва чи 
до би ја ју екс тра про фит, те се за то за ла же мо за га ран-
то ва ње це на основ них по љо при вред них кул ту ра. Га-
ран то ва не це не ће би ти од ре ђи ва не по мо де ли ма ко ји 
од го ва ра ју прак си ЕУ ко ја се спро во ди при утвр ђи ва-
њу ин тер вент них и за штит них це на по љо при вред них 
про из во да. Ни во за га ран то ва них це на мо ра би ти та ко 
по ста вљен да обез бе ди ма кар про сту ре про дук ци-
ју по љо при вре дне про из вод ње, а та мо где се же ли 
под сти ца ње бр жег раз во ја це не мо ра ју да бу ду ре ла-
тив но ви ше. Као ре пе ри за од ре ђи ва ња га ран то ва них 
це на тре ба да се ко ри сте тзв. екс тер ни па ри те ти (це-
на по љо при вред них про из во да на спрам це на опре-
ме, наф те и це на ре про ма те ри ја ла у по љо при вре ди) и 
ин тер ни па ри те ти (це на свих дру гих по љо при вред них 
про из во да на спрам це на пше ни це и ку ку ру за). При ме-
на ин стру ме на та за ста би ли за ци ју це на и тра жње на 
тр жи шту по љо при вред них про из во да зах те ва да се 
при сту пи ко ре ни тој про ме ни на чи на ор га ни зо ва ња и 
ра да др жав них роб них ре зер ви. На тај на чин ће се до-
при не ти пред ви ди во сти кре та ња це на и си гур но сти 
пла сма на про из ве де них про из во да, што је основ ни 
услов за при ме ну ду го роч ног пла ни ра ња у по љо при-
вре ди, ко је већ го ди на ма у по сто је ћим усло ви ма ви со-
ких осци ла ци ја на тр жи шту ни је мо гу ће. 

Кључ ни пред у слов за спро во ђе ње стра те шких ци ље-
ва у овој обла сти пред ста вља ком пле ти ра ње ка та-
стра по љо при вред ног зе мљи шта, ре ша ва ње пи та ња 
де на ци о на ли за ци је и ре сти ту ци је и ства ра ње ин сти-
ту ци о нал ног и фи нан сиј ског окви ра за под сти цај раз-
во ја. 

За раз вој по љо при вре де и по љо при вред не про из-
вод ње нео п ход но је пред у зе ти сле де ће ме ре:

•  укруп ња ва ње по се да;
•  сти му ли са ње ви ших ни воа пре ра де по љо при вред-

них про из во да за јед но са по ве ћа њем ду го роч не 
си гур но сти и ста бил но сти от ку па по љо при вред них 
про из во да;
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•  ус по ста вља ње на мен ског си сте ма суб вен ци ја, укљу-
чу ју ћи и уво ђе ње из во зних суб вен ци ја;

•  обез бе ђи ва ње пред у сло ва за га ран то ва ње це на и 
от ку па по љо при вред них про из во да;

•  сти му ли са ње раз во ја сто чар ске про из вод ње, као 
ви шег ни воа ре а ли за ци је при мар не по љо при вред-
не про из вод ње, при че му би др жа ва тре ба ло да 
пре у зме уло гу кре и ра ња стра те шких пра ва ца пу тем 
фор ми ра ња кла сте ра пре ма по тен ци ја ли ма по себ-
них под руч ја;

•  фор ми ра ње др жав ног фон да за суб вен ци о ни са ње 
пре тва ра ња нео бра ди вих по вр ши на у об ра ди ве, за 
су фи нан си ра ње об ра де зе мљи шта ста рач ких до ма-
ћин ста ва;

•  ор га ни за ци о но и ин сти ту ци о нал но ре фор ми са ње 
на чи на ра да ре пу блич ких роб них ре зер ви;

•  бу џет ско фи нан си ра ње и из град ња ка пи тал не ин-
фра струк ту ре за на вод ња ва ње што ве ће по вр ши не 
об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта;

•  кре и ра ње под сти цај них про гра ма при ме не са вре-
ме них тех но ло ги ја по љо при вред не про из вод ње и 
пре ра де;

•  ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма раз во ја на уч не 
де лат но сти и си сте ма шко ло ва ња из обла сти по-
љо при вре де на ни жем, сред њем, ви шем и ви со ком 
ни воу;

•  про фе си о на ли за ци ја и спе ци ја ли за ци ја при мар них 
по љо при вред них про из во ђа ча кроз еду ка тив не и 
сти му ла тив не ме ре при ме не са вре ме них про гра ма 
про из вод ње; 

•  ре ор га ни зо ва ње др жав них ин сти ту ци ја из сек то ра 
по љо при вре де у ци љу при ме не на уч них до стиг ну ћа 
на не по сред ну по љо при вред ну про из вод њу;

•  по ве ћа ње уче шћа пред став ни ка по љо при вред них 
про из во ђа ча и пре ра ђи ва ча и њи хо вих удру же ња 
у др жав ним те ли ма над ле жним за пи та ња раз во ја 
се ла и по љо при вре де и у до но ше њу од лу ка ре сор-
ног ми ни стар ства; 

•  за шти та ге о графс ког по ре кла и брен ди ра ње до ма-
ћих по љо при вред них про из во да, што би омо гу ћи ло 
пре по зна тљи вост срп ских по љо при вред них про из-
во да на ино стра ном тр жи шту;

•  уво ђе ње стан дар да у обла сти по љо при вред не про-

из вод ње (ISO, HACCP, Eurep Gap...), а ко ји се од но се 
на без бед ност хра не и кон тро ле ква ли те та као и фи-
нан сиј ску по моћ др жа ве у њи хо вој им пле мен та ци ји;

•  за ла же мо се за за бра ну уво за и про из вод ње ге нет-
ски мо ди фи ко ва не хра не, ра ди за шти те до ма ће по-
љо при вред не про из вод ње, као и очу ва ња све о бу-
хват ног здрав стве ног ста ња на ци је.

Ре фор ме ко је пред ла же мо од ви ја ле би се у три фа зе. 
У пр вој фа зи, по сто је ће суб вен ци је за сно ва не на по вр-
ши ни би се сма њи ва ле, а сред ства би се пре у сме ра ва-
ла ка ин ве сти ци ја ма, ко је ће по љо при вре ду учи ни ти 
кон ку рент ни јом (кре ди ти, суб вен ци је ин пу та, суб вен-
ци је из во за). У сле де ћој фа зи ре фор ме, сма њи ће се и 
суб вен ци је за ин пу те, јер ће се то зах те ва ти од Ср би-
је, по при сту па њу у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју 
(СТО). Про гра ми до де ле бес по врат них сред ста ва би ће 
по ве ћа ни, али усме ре ни на раз вој се ла, на исти на чин 
ка ко се то ра ди у ЕУ, и уз ко ри шће ње од го ва ра ју ћих 
струк тур них фон до ва, што ће има ти за по сле ди цу да-
ље сла бље ње ве зе из ме ђу по др шке др жа ве и од лу ке 
про из во ђа ча о то ме шта да про из ве де. У тре ћој фа зи, 
си сте ми по др шке ће, нај ве ро ват ни је, би ти скон цен-
три са ни на си стем пла ћа ња по је ди ни ци по вр ши не 
и ве за ни за раз ли чи те кри те ри ју ме за шти те жи вот не 
сре ди не, али ни на ко ји на чин не ће би ти ве за не за од-
лу ке про из во ђа ча шта да про из во де.

У спро во ђе њу по љо при вред не по ли ти ке, на ро чи ту па-
жњу по треб но је по све ти ти рав но мер ном ре ги о нал-
ном раз во ју, ко ји је у са вре ме ном све ту нај у же по ве зан 
и са оства ре њем ци ље ва ру рал ног раз во ја. У на шем 
про гра му је због то га под по себ ном тач ком дат пре-
глед ци ље ва и ме ра за чи је се спро во ђе ње за ла же мо.  

Тре ба на гла си ти да кла сич на по љо при вред на про-
из вод ња, за сно ва на на при ме ни агро тех нич ких ме ра 
ко је до во де до за га ђе ња зе мљи шта и про ме не ге нет-
ске струк ту ре жи во ти ња и би ља ка, до но си све ма ње 
при хо де и по ред по ве ћа ња при но са. Ова сра зме ра је 
обр ну та у про из вод њи и пла сма ну ор ган ски га је них 
про из во да. У Ср би ји се и по ред од лич них усло ва ор-
ган ски усе ви уз га ја ју на са мо 0,3 % об ра ди вих по вр-
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ши на, што је два пу та ма ње од свет ског про се ка и 13 
пу та ма ње од про се ка ЕУ. С дру ге стра не по тра жња 
за ор ган ском хра ном у све ту је огром на што је шан са 
Ср би је. Ср би ја већ има и од ли чан За кон о ор ган ској 
про из вод њи, ко ји је до нет 2006. го ди не. Ду го роч но 
гле да но, ор ган ска по љо при вре да би мо гла до при не-
ти сма њи ва њу раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
ре ги о на у Ср би ји и по ве ћа њу стра них ин ве сти ци ја. 

На ро чи то се за ла же мо за афир ма ци ју и ре фор му за-
дру жног по кре та и аутен тич ног за дру гар ства ко је је 
у тра ди ци ји на шег на ро да. За дру ге ће би ти но си о ци 
еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног на прет ка се о ских 
сре ди на и мо ћи ће да оства ре зна тан ути цај на кре и-
ра ње аграр не по ли ти ке и су зби ја ње мо но по ла на тр-
жи шту по љо при вред них про из во да, ка ко на стра ни 
тра жње, та ко и на стра ни по ну де.

6.2. Уна пре ђе ње ефи ка сно сти и 
по ве ћа ње ка па ци те та пре храм бе не 
ин ду стри је

Са па дом по љо при вред не про из вод ње и ра стом кон-
ку рен ци је на до ма ћем и стра ним тр жи шти ма до шло 
је до сма ње ња ис ко ри шће ња ка па ци те та пре храм бе-
не ин ду стри је. У по сто је ћим пре ра ђи вач ким ка па ци-
те ти ма мо же се про из ве сти го то во дво стру ко ви ше 
пре храм бе них про из во да. Ка па ци те ти кла нич не ин ду-
стри је ко ри сте са око 30%, млин ски са око 50%, ше ће-
ра не са око 50%, уља ре та ко ђе са око 50%, као и ка па-
ци те ти мле ка ра, а фа бри ке за пре ра ду во ћа и по вр ћа 
са око 30-40%. У исто вре ме по треб но је мо дер ни зо-
ва ти по сто је ће и из гра ди ти са вре ме ни је пре ра ђи вач-
ке ка па ци те те, ка ко би се оства ри ли пред у сло ви нео п-
ход ни за из воз ви ших фа за пре ра де по љо при вред них 
про из во да. Ти ме би се оства ри ла ве ћа упо шље ност у 
ин ду стри ји, али и ве ћа тра жња за по љо при вред ним 
про из во ди ма, што тре ба да ком пен зу је ин ве сти ци је у 
по ве ћа ну про из вод њу у при мар ној фа зи. 

Кон кре тан при мер ка ко се не до ста так про из вод ње и 
ста ње пре ра ђи вач ких ка па ци те та од ра жа ва на пер-

спек ти ве раз во ја по љо при вре де је ста ње сточ ног 
фон да, кла нич них ка па ци те та и оства ре них из во зних 
ре зул та та. На и ме, пре ма не ким по да ци ма број гр ла 
сто ке у Ср би ји је на ни воу са по чет ка 20. ве ка, док је у 
Ср би ји ре ги стро ва но ви ше од 1.100 кла ни ца, али са-
мо че ти ри има ју одо бре ње за из воз ме са у ЕУ, што је, 
све за јед но ре зул ти ра ло чи ње ни цом да свињ ско ме-
со не из во зи мо, док се до би је ни кон ти гент од 8.700 
то на за из воз ју не ћег ме са ко ри сти са мо 15 %. 

Фи нан си ра ће мо про гра ме по љо при вре де ко ји су 
по ве за ни са ви шим фа за ма пре ра де и за јед нич ке 
про из вод ње, ка ко би обез бе ди ли суп сти ту ци ју уво-
за број них пре храм бе них про из во да, али и по ве ћа ли 
еко ном ски ка па ци тет из во за за сно ва ног на по љо-
при вред ним про из во ди ма. 

У сек то ру пре ра де во ћа и по вр ћа по сто је ве ли ке мо-
гућ но сти за ула га ња у про из вод њу, скла ди ште ње, 
при мар ну и ви ше фа зе пре ра де стан дард них и из ди-
фе рен ци ра них про из во да на ме ње них стра ним тр жи-
шти ма. У сек то ру пре ра де во ћа и по вр ћа мо гућ но сти 
за стра на ди рект на ула га ња по сто је у сле де ћим обла-
сти ма: (1) Кла си фи ка ци ја и стан дар ди за ци ја во ћа и 
по вр ћа за по тро шњу у све жем ста њу за из воз; (2) 
Про из вод ња стан дар ди зо ва них ви со ко ква ли тет них 
и без бед них су ше них, за мр зну тих, и ли о фи ли зо ва них 
про из во да; (3) Раз вој ли ни ја про из во да вр хун ског 
ква ли те та за по тро ша че ве ће пла те жне мо ћи и за 
стра но тр жи ште; и (4) Про из вод ња и пре ра да ор ган-
ских про из во да.

У про из вод њи ви на мо гућ но сти за ре ви та ли за ци ју и 
да љи раз вој су у про ши ре њу, уре ђе њу и уна пре ђе њу 
ви но гра да и вин ских по дру ма, про из вод њи, по себ но 
ви на од аутох то них сор ти гро жђа, и бо љем по зи ци о-
ни ра њу вр хун ских ви на, за хва љу ју ћи раз во ју стра те-
шког мар ке тин га. По себ ну па жњу ДСС ће по све ти ти 
ре а ли за ци ји ду го на ја вљи ва ног про јек та за шти те 
аутох то них сор ти во ћа. 

С об зи ром да је кон ди тор ска ин ду стри ја до бро раз ви-
је на, те жи ште ње ног да љег раз во ја тре ба ста ви ти на 
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већ по сто је ћа успе шна пред у зе ћа и њи хо во стра те шко 
по ве зи ва ње, а кроз пру жа ње ве ће по кра јин ске по др-
шке у ја ча њу си ро вин ске ба зе, и ње ном умре жа ва њу 
са ви шим фа за ма пре ра де. Та ко ђе је нео п ход но под-
сти ца ње при ме не ис тра жи ва ња и раз во ја про из во да 
у кон ди тор ској ин ду стри ји, ор га ни зо ва ње еду ка ци је 
о при ме ни са вре ме них кон це па та мар ке тин га и ло ги-
сти ке, као и ства ра ње брен да на стра ном тр жи шту. 

У пре ра ди жи та и бра шна по сто је број не обла сти и мо-
гућ но сти за да ља уна пре ђе ња, ка ко у оса вре ме ња ва-
њу и укруп ња ва њу по го на, та ко и про из вод њи ши рег 
асор ти ма на про из во да, по себ но на ме ње них здра вој 
ис хра ни, као по лу го то вих и трај них пе кар ских про из-
во да ви со ког ни воа ква ли те та, за тим раз во ју са вре ме-
не ди стри бу тив не мре же и про мо ци ји про из во да.

Има ју ћи у ви ду не до вољ но ис ко ри шће не огром не ка-
па ци те те за ин ду стриј ску пре ра ду ку ку ру за, и зна ча јан 
кон ти гент тр жи шног ви шка ку ку ру за ко ји се из во зи 
не пре ра ђен, ДСС сма тра да под сти ца је за при вла че-
ње стра них ин ве сти ци ја тре ба при ла го ди ти та ко да се 
омо гу ћи ве ћи при лив ин ве сти ци ја у ка па ци те те за ви-
ше фа зе пре ра де ку ку ру за-од про из во да за ис хра ну, 
пре ко си ро ви на за тех нич ко-тех но ло шке про из во де, 
до обез бе ђе ња ал тер на тив не енер ги је. 

Ве ли ки по тен ци јал за ин ве сти ци је има ју и по го ни за 
про из вод њу би о го ри ва, као и за пре ра ду от па да и се-
кун дар них си ро ви на из по љо при вред не про из вод ње и 
про из вод ње хра не. Та ко ђе зна чај ну па жњу тре ба по-
све ти ти и под сти ца њу про из вод ње хра не за жи во ти ње, 
по себ ну шан су има ју ин ве сти ци је у про из вод њу хра не 
за ра зно вр сне кућ не љу бим це, ко ја је у екс пан зи ји. 

Је дан од глав них при о ри те та ДСС-а ће би ти ори јен-
та ци ја де ла по љо при вред них ре сур са на про из вод њу 
ор ган ске и здрав стве но без бед не хра не. По сто ја ње 
ква ли тет них об ра ди вих по вр ши на омо гу ћа ва про из-
вод њу ор ган ске хра не, без ге нет ски мо ди фи ко ва них 
про из во да. Има ју ћи у ви ду сна жан раз вој тр жи шта ор-
ган ских про из во да у Евро пи, као и еко ном ске ре зул та-
те ор ган ске про из вод ње, ко ји су бо љи од кон вен ци о-

нал не, по сто ји мо гућ ност да се струк ту ра вој во ђан ског 
агра ра уна пре ди под сти ца њем про из вод ње ор ган ске 
хра не. Да би се сти му ли са ла ор ган ска про из вод ња, 
ДСС сма тра да је нео п ход но обез бе ди ти кон ти ну и тет 
да ва ња суб вен ци ја из аграр ног бу џе та за по вр ши не 
сер ти фи ко ва не за ор ган ску по љо при вре ду.

По ред про из вод ње ор ган ске хра не, Ср би ја има ве ли-
ке по тен ци ја ле за про из вод њу и из воз ле ко ви тог би-
ља, тим пре што ка па ци те ти за пре ра ду по сто је, као 
и ду га тра ди ци ја и ис ку ство у про из вод њи. Уна пре ђе-
њем ор га ни за ци је по сто је ћих ка па ци те та, Ср би ја би 
мо гла да из во зи ле ко ви тог би ља и шум ских пло до ва 
у вред но сти од 50 ми ли о на до ла ра.

У пре ра ди про из во да жи во тињ ског по ре кла, по се-
бан при о ри тет тре ба да ти жи вин ском ме су. Ин тен-
зи ви ра њем уз го ја и пре ра де раз во ја жи ви нар ства 
у Србији омо гу ћи ло би се упо шља ва ње већ по сто-
је ћих не до вољ но ис ко ри шће них ка па ци те та за пре-
ра ду ме са, и обез бе ди ла по ну да ши рег асор ти ма на 
ква ли тет них про из во да за ко ји ма по сто ји тра жња 
на до ма ћем и стра ном тр жи шту, али не и аде кват на 
по ну да. Ту се, пре све га, ми сли на ћу ре ће, гу шчи је и 
па чи је ме со, као и ње го ве пре ра ђе ви не. Та ко ђе тре-
ба на гла си ти да би нео п ход на под сти цај на сред ства 
по кра ји не за раз вој жи ви нар ства би ла ма ња не го за 
го ве дар ство, а пе ри од по вра ћа ја сред ста ва кра ћи, 
што би омо гу ћи ло да се оства ре ним при хо ди ма ка-
сни је ин ве сти ра и у по љо при вред не гра не ко је зах-
те ва ју знат но ве ћа ула га ња да би се по сти гли вид но 
бо љи ре зул та ти.   

6.3. Тран сфор ма ци ја си сте ма аграр них 
роб них ре зер ви 

Ус по ста вља ње и одр жа ва ње ди на мич ке ста бил но сти 
од но са по ну де и тра жње и ста бил но сти про из вод ње 
и це на по љо при вред них про из во да, од но сно трај не 
пре храм бе не си гур но сти ста нов ни штва, обез бе ђу је 
се си сте мом тр жи шних ин сти ту ци ја, по себ но је дин-
стве ним си сте мом аграр них роб них ре зер ви, пр вен-
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стве но про из во да од ви тал ног зна ча ја за агро ин ду-
стриј ску ре про дук ци ју.

Си стем аграр них роб них ре зер ви тре ба да чи не две хо-
ри зон тал не ком по нен те: (а) стал не (стра те шке) и (б) ста-
би ли за ци о не (тр жи шне). Ова ин сти ту ци ја функ ци о ни-
ше као је дин ствен флек си би лан си стем за про из во де 
од за јед нич ког ин те ре са за тр жи ште Ср би је, укљу чу ју ћи 
под си сте ме ре зер ви за оста ле аграр не про из во де, по-
ла зе ћи од прин ци па да се про из во ди ко ји се на ла зе у 
ре пу блич ким роб ним ре зер ва ма, по пра ви лу, не на ла зе 
у ре ги о нал ним или дру гим роб ним ре зер ва ма.

Стал не (стра те шке) ре зер ве по љо при вред них и пре-
храм бе них про из во да утвр ђу ју се по по себ ним про-
гра ми ма, у оби му и по струк ту ри ко ји обез бе ђу је 
пре храм бе ну си гур ност у ван ред ним окол но сти ма 
(еле мен тар них не по го да, не по сред не рат не опа сно-
сти, рат). Об на вља ње стал них ре зер ви (у скла ду са 
тех но ло шким ро ко ви ма) вр ши се у скла ду са функ ци-
о ни са њем ста би ли за ци о не ком по нен те си сте ма. 

Ста би ли за ци о не (тр жи шне) роб не ре зер ве би тре ба-
ло да функ ци о ни шу у не по сред ној ве зи са фор ми ра-
њем тр жи шних ин сти ту ци ја и аген ци ја, кроз ор га ни-
за ци о ну и упра вљач ку тран сфор ма ци ју ре пу блич ке 
ди рек ци је за роб не ре зер ве, ко ја мо ра би ти оспо со-
бље на за ин тер вен ци је на тр жи шту по од ре ђе ним 
(спе ци ја ли зо ва ним) роб ним про гра ми ма.

Те ку ће ста би ли за ци о не ин тер вен ци је роб них ре зер ви 
су основ ни ин стру мен ти за оства ри ва ње исто вре ме-
не еко ном ске за шти те по љо при вред них про из во ђа ча 
и по тро ша ча хра не, од мо ноп со на ку па ца-пре ра ђи ва-
ча, од но сно од мо но по ла (или кар те ла) про из во ђа ча. 
С то га су по треб на два сме ра  ин тер вен ци је:

•  Ин тер вент на ку по ви на од ре ђе них про из во да, ка да 
је њи хо ва по ну да ве ћа од тра жње (за шти та про из-
во ђа ча);

•  Ин тер вент на про да ја од ре ђе них про из во да, ка да је 
њи хо ва тра жња ве ћа од по ну де (за шти та по тро ша-
ча).

 Ин тер вент ни аран жма ни ку по ви не мо гу би ти у раз-
ли чи тим об ли ци ма: у фор ми де фи ни тив не ку по ви не 
и пре у зи ма ња по ну ђе не ро бе на скла ди шта (за ли хе) 
роб них ре зер ви, у фор ми кре ди ти ра ња за ли ха од ре-
ђе них си ро ви на и фи нал них про из во да код про из-
во ђа ча (лом бард ни кре ди ти), еми то ва њем хар ти ја 
од вред но сти са по кри ћем у ро би, у фор ми по себ-
них аран жма на-ку по ви не или кре ди ти ра ња од ре-
ђе них ко ли чи на основ них пре ра ђе ви на код пред-
у зе ћа пре храм бе не ин ду стри је (уље, ше ћер, мле ко 
у пра ху), ко ја ће по том осно ву ку по ва ти по ну ђе не 
од ре ђе не ко ли чи не (ви шко ве) си ро ви на од при мар-
них про из во ђа ча. Не по сред ни ре фе рент ни усло ви 
ин тер вент не ку по ви не тре ба да се од ре ђу ју пре ма 
тр жи шним еле мен ти ма ко ји ва же за нај су фи ци тар-
ни ју зо ну на је дин стве ном срп ском тр жи шту-вре ме, 
ло ко па ри тет, це на.

Да би тр жи шне (ста би ли за ци о не) роб не ре зер ве ефи-
ка сно ути ца ле на ста бил ност тр жи шта по љо при вред-
них и пре храм бе них про из во да, по треб но ја да ова 
ин сти ту ци ја бу де ра ци о нал но ор га ни зо ва на и ма те-
ри јал но-фи нан сиј ски оспо со бље на  да мо же вр ши ти 
ин тер вент ну про да ју од ре ђе них агро ин ду стриј ских 
про из во да у оби му од нај ма ње 15% оби ма њи хо ве 
ко мер ци јал не по тро шње, од но сно ин тер вент ну ку по-
ви ну од ре ђе них про из во да ко ја се не мо же уна пред 
кван ти фи ко ва ти. У том сми слу се Ди рек ци ји за роб не 
ре зер ве обез бе ђу је од го ва ра ју ћа фи нан сиј ска по др-
шка сред стви ма из аграр ног бу џе та и у мо не тар но-
кре дит ној по ли ти ци.

Због из у зет ног зна ча ја роб них ре зер ви у обез бе ђи-
ва њу ста бил но сти аграр ног тр жи шта, по себ ну па-
жњу тре ба по све ти ти пи та њу упра вља ња си сте мом 
ре зер ви. Европ ска ис ку ства упу ћу ју на по тре бу да ту 
функ ци ју опе ра тив ног од лу чи ва ња о на чи ну, оби му, 
усло ви ма и вре ме ну ин тер вен ци је си сте ма роб них 
ре зер ви на аграр ном тр жи шту, вр ши по себ но ме ђу-
ре сор ско те ло Вла де, ко је на ба зи го ди шњих роб них 
и фи нан сиј ских про гра ма одо бре них од Вла де, до но-
си опе ра тив не од лу ке о ин тер вен ци ја ма и по сло ва њу 
на тр жи шту.
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Ме ха ни зам функ ци о ни са ња тр жи шних ин сти ту ци ја 
по треб но је при ла го ди ти спе ци фич но сти ма аграр не 
ре про дук ци је, од но сно ка рак те ру и вр сти про из вод-
ње пре ма ори јен та ци о ним мо де ли ма - роб ним про-
гра ми ма, ко је је по треб но раз ра ди ти за (1) жи та ри-
це, (2) ин ду стриј ско би ље, (3) сто ку и ме со (4) мле ко и 
млеч не про из во де.

6.4. ре ви та ли за ци ја и из град ња си сте ма 
за на вод ња ва ње

У су шним го ди на ма сма ње ње при но са у по љо при-
вре ди је још дра стич ни је. У Ср би ји се на вод ња ва све-
га 1,2 % укуп ног об ра ди вог зе мљи шта, при че му се 
ко ри сти са мо ше сти на ин ста ли ра ног си сте ма за на-
вод ња ва ње, док је од вод ња ва ње још сла би је ре ше-
но, јер се сва ке го ди не око 2-3 % об ра ди вих по вр ши-
на не об ра ђу је због про лећ них или лет њих ви со ких 
во до ста ја ре ка. 

Све зе мље у окру же њу за ли ва ју про цен ту ал но ве ће 
по вр ши не од Ср би је (Ма ђар ска - 5, Хр ват ска – 7,5, Ру-
му ни ја - 10 до 16, Бу гар ска - 18, а Ал ба ни ја ви ше од 
60 %). Ин ве сти ци је ко је су нео п ход не у том сек то ру 
су ве ли ке, али и при но си од њи хо вог спро во ђе ња. 
Ис ко ри шћа ва ње си сте ма ка на ла Д-Т-Д, во до то ко ва 
Ду на ва, Са ве, Ти се, Мо ра ве и дру гих ве ћих и ма њих 
ре ка, пред ста вља при мар ни при о ри тет у др жав ним 
ула га њи ма у ин фра струк ту ру за да љи раз вој по љо-
при вре де. По ре ђе ња ра ди, у све ту је од укуп но 1,5 
ми ли јар ди хек та ра об ра ди вог зе мљи шта, под си сте-
ми ма за на вод ња ва ње око 250 ми ли о на хек та ра или 
17 % по вр ши на. Ме ђу тим, упра во на тим по вр ши на-
ма оства ри се 40 % укуп не про из вод ње хра не у све ту. 

У Ср би ји би мо гло да се на вод ња ва око 1,5 ми ли он 
хек та ра по љо при вред них об ра ди вих по вр ши на, а тре-
нут но се пра вим си сте ми ма на вод ња ва све га 25.000 
хек та ра, што нас свр ста ва на дно европ ске ле стви це. 

У Вој во ди ни се на ла зи нај ве ћи део на вод ња ва них 
по вр ши на у Ср би ји, али је уте ха од овог по да тка ма-

ла ка да се зна да су ту и нај ве ћи вод ни по тен ци ја ли 
и нај по вољ ни ји усло ви да се они ис ко ри сте. Има мо 
нај ма њи про це нат си сте ма за на вод ња ва ње, а сву-
да око нас те ку ре ке и во де. Још је Ма ри ја Те ре зи ја 
уви ђа ла зна чај ка нал ских си сте ма за до бро бит Вој во-
ди не. На ње ну ини ци ја ти ву је и из гра ђен нај ве ћи део 
по сто је ће мре же. 

Пр ви ор га ни зо ва ни хи дро тех нич ки ра до ви ши рих 
раз ме ра по чи њу кра јем 17. ве ка. До по ја ве гра ђе-
вин ске ме ха ни за ци је ка на ли су ко па ни руч но, уз му-
ко тр пан рад ве ли ког бро ја рад ни ка. У пе ри о ду од 
1793. до 1802. го ди не гра ди се Ве ли ки Бач ки ка нал 
од Бач ког Мо но што ра до Бач ког Гра ди шта, ко ји пре-
се ца Бач ку и спа ја ре ку Ду нав са ре ком Ти сом. У 19. 
ве ку се у Бач кој спро во де пре ме ри и уре ђе ње ка та-
стра зе мљи шта, ко ји слу жи као под ло га за ши ро ки 
фронт хи дро тех нич ких-ме ли о ра ци о них ра до ва, ко ји 
су на ро чи то ин тен зив ни кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка. 

Очи глед но, ка нал ска мре жа је од вод ња ва њем од 
Вој во ди не на пра ви ла нај плод ни ју европ ску рав ни цу, 
али уко ли ко са да исти тај си стем не бу де ис ко ри шћен 
да она то и оста не у усло ви ма кли мат ских про ме на, 
од но сно гло бал ног ото пља ва ња, он да за то сно си мо 
кри ви цу са мо ми, а од го ва ра ће мо на су ду на ших пре-
да ка ко ји су нам оста ви ли мно го лак ши за да так од 
оног ко ји су они го то во руч но оба ви ли. 

Има ју ћи у ви ду кли мат ске и дру ге про ме не на вод-
ња ва ње оста је је дан од озбиљ них за да та ка др жа ве 
у бу дућ но сти, јер при ват не ин ве сти ци је се у том сег-
мен ту мо гу оче ки ва ти са мо у до ме ну на бав ке опре ме 
за на вод ња ва ње. Из град ња ин фра струк ту ре на вод-
ња ва ња је у свим зе мља ма би ла др жав ни про је кат 
од нај ви шег ин те ре са. Та ко је би ло и у Вој во ди ни до 
де ве де се тих го ди на. Од та да мно ги ка на ли за на вод-
ња ва ње у Вој во ди ни су за пу ште ни, пу ни ба че ног и 
из ли ве ног ин ду стриј ског от па да, док у не ки ма не ма 
ни ка пи во де, а све је то 70-их го ди на про шлог ве ка 
би ло део раз ви је ног си сте ма ка на ла Ду нав - Ти са - 
Ду нав (Д-Т-Д).
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Уз не знат не ин ве сти ци је у Вој во ди ни би мо гло да се 
на вод ња ва 100.000 хек та ра, зна чи пет пу та ви ше. 
То је вр ло ре а лан план, јер са мо ка да се зна да ка-
нал Д-Т-Д са да об у хва та 960 ки ло ме та ра ка нал ске 
мре же, и да има ви ше од 22 хи ља де ки ло ме та ра ка-
нал ске мре же ко ја се де ли мич но мо же по ве за ти са 
глав ним ка на лом, та да је ја сно да са мо са сто ме та-
ра на вод ња ва ња око тих ка на ла до би ја мо по ме ну ту 
по вр ши ну од 100 хи ља да хек та ра са две же тве, са 
мак си мал ним при но си ма и са ста бил ним ро дом и у 
нај су шни јим го ди на ма. 

Циљ из град ње ка на ла Д-Т-Д био је да од во ди су ви-
шне во де са ми ли он хек та ра и да омо гу ћи на вод ња-
ва ње 500.000 хек та ра. До пу ног до сти за ња тог ци ља 
мо же мо до ћи до 2020. го ди не, а до оства ре ња пр ве 
фа зе већ за три го ди не, јер у тој фа зи ни су по треб на 
ис ко па ва ња но вих ка на ла, већ са мо са на ци је пре вод-
ни ца, про ду бља ва ња ка на ла на по је ди ним ме сти ма и 
уград ња са вре ме ни јих и ја чих пум пи. 

Сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та би ће обез бе-
ђе на ини ци ра њем кре дит ног аран жма на са Ру ском 
Фе де ра ци јом и по вла че њем већ одо бре них кре ди та. 
То ће ујед но би ти при ли ка да се да ље уна пре де од-
но си ру ских ре ги о на и Вој во ди не у обла сти по љо при-
вре де, ко ји су по след њих го ди на у уз ла зном трен ду, 
што се огле да у све ве ћем из во зу вој во ђан ског во-
ћа и по вр ћа на ру ско тр жи ште. Стра те шка са рад ња 
ру ских и вој во ђан ских фир ми на ре ви та ли за ци ји ка-
нал ске мре же хи дро- си сте ма Д-Т-Д и из град њи но ве 
ин фра струк ту ре омо гу ћи ла би ис ко ри шће ње по тен-
ци ја ла ко ји ма Ср би ја рас по ла же у агра ру, уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја и при ме ну до бре прак се. У при лог 
то ме го во ре из у зет ни ре зул та ти ко је Ру си ја по сти же 
у обла сти по љо при вре де по след њих го ди на. Та ко ђе 
би по сто ја ла мо гућ ност за јед нич ког на сту па на тре-
ћим тр жи шти ма. 

Прак са да се одо бре на сред ства за уна пре ђе ње ин-
фра струк ту ре не на мен ски тро ше или да се чак и не 
по ву ку од фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ко је су их одо бри-
ле, би ће пот пу но ис ко ре ње на. Та кав слу чај се до го дио 

по чет ком 2010. го ди не ка да је Свет ска бан ка одо бри-
ла кре дит од 75 ми ли о на до ла ра за из град њу си сте ма 
за на вод ња ва ње, али он ни је по ву чен. Тим кре ди том 
је мо гло да се обез бе ди на вод ња ва ње нај ма ње 20 хи-
ља да хек та ра зе мљи шта, од но сно да се на вод ња ва не 
по вр ши не по ве ћа ју за 50 %, као и при но си по хек та ру. 
Нажа лост, ово ни је је дин ствен слу чај, већ уче ста ла по-
ја ва ко ја се мо ра убу ду ће спре чи ти. 

Ма сов ни је на вод ња ва ње би ће оства ре но обез бе ђи-
ва њем по вољ ни јих кре ди та ин ди ви ду ал ним про из-
во ђа чи ма, ка ко би се олак ша ла на бав ка уре ђа ја за 
на вод ња ва ње, би ло да је реч о агре га ти ма за пре нос 
во де, или на бав ци си сте ма «кап по кап». 

За да љи раз вој по љо при вре де по у чан је при мер Ма-
ђар ске ко ја сво је из во ре тер мо ми не рал не во де ко ри-
сти за за гре ва ње пла сте ни ка. Слич ни про јек ти се, уз 
аде кват ну ин сти ту ци о нал ну по др шку, мо гу ре а ли зо-
ва ти ши ром Ср би је јер је до бро по зна то да има ви ше 
од 300 тер мал них из во ра од ко јих ви ше од 80 % и 
ни су ис ко ри шће ни ни на ко ји на чин. 

Ис пла ти вост овог про јек та је ви ше стру ко ја сна. Пр во, 
при но си се на вод ња ва њем по ве ћа ва ју од 30 до 100 
%. Дру го мо гу ће је и уво ђе ње ви со ко ин тен зив них ин-
ду стриј ских кул ту ра, као што су по вр ће и во ће, ко је 
при хо де са истих по вр ши на уве ћа ва ју и за пет пу та. 
Тре ће, са ма из град ња ка на ла би упо сли ла не ко ли ко 
хи ља да гра ђе вин ских рад ни ка у опе ра ти ви. Че твр то, 
по ве ћа ње при но са би до ве ло до пу ни јег упо шља ва-
ња ка па ци те та пре ра ђи вач ке ин ду стри је. Пе то, бо љи 
при но си би до ве ли и до по јеф ти ње ња сточ не хра не, 
а са мим тим и до кон ку рент ни јег сто чар ства. Ше сто, 
на осно ву ве ћих при но са и ве ћих про из вод них ка па-
ци те та агро ин ду стри ја би по ста ла ме ђу на род но кон-
ку рент ни ја, а са мим тим би се још ви ше уве ћао по-
зи ти ван ути цај по љо при вре де на спољ но тр го вин ски 
би ланс Ср би је у це ли ни. 

Са мо оства ре њем овог про јек та је мо гу ће да Ср би ја, 
по себ но Вој во ди на по ста не ба шта це ло куп не Евро-
пе и да до 2020. го ди не при ход од по љо при вре де и 
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пре храм бе не ин ду стри је  бу де ве ћи од 20 ми ли јар-
ди евра, што је три пу та ви ше од са да шњег ни воа 
при хо да, што Хо лан ди ја оства ру је већ са да са го то во 
исте об ра ди ве по вр ши не зе мљи шта.

6.5. Шу мар ство

С об зи ром на сво ју спе ци фич ну јав ну функ ци ју, др-
жав не шу ме као об лик др жав ног ка пи та ла пред-
ста вља ју нај бо љи га рант оства ри ва ња еко ло шких и 
со ци јал них ин те ре са дру штва. Де мо крат ска стран ка 
Ср би је сма тра да др жа ва, као вла сник овог ка пи та-
ла, има у од но су на шум ско бо гат ство, два основ на 
ин те ре са:

•  вред ност овог ка пи та ла не сме се ума њи ти, од но-
сно, мо ра се по ве ћа ва ти;

•  др жа ва мо ра обез бе ди ти оства ри ва ње про фи та од 
шу мар ства;

•  Шу ме као ре сурс за у зи ма ју два и по ми ли о на хек-
та ра, од но сно тре ћи ну укуп не по вр ши не те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, ста ње у овом сек то ру је 
не за до во ља ва ју ће и ка рак те ри ше га ви со ко уче шће 
шу ма ло шег ква ли те та, са не план ским по ди за њем 
ве штач ких и не струч ним не го ва њем вред них при-
род них шу ма;

•  Одр жи во га здо ва ње др жав ним шу ма ма под ра зу-
ме ва оба ве зу стал не за шти те, одр жа ва ња, об на-
вља ња и ти ме оства ри ва ња број них оп ште ко ри-
сних функ ци ја шу мар ства;

•  Очу ва ње и уна пре ђи ва ње ста ња шу ма и раз вој шу-
мар ства као при вред не гра не је сте при о ри тет ни за-
да так др жа ве.

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да се овај циљ 
мо же оства ри ти пу тем про на ла же ња оп ти мал ног об-
ли ка упра вља ња шу ма ма, трај них фи нан сиј ских ме ха-
ни за ма за уна пре ђе ње ста ња шу ма, обез бе ђе ња ре-
гу ла тор ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра за по сти за ње 
крај њих ци ље ва по ли ти ке у овој обла сти, уса гла ша-
ва ња за кон ских нор ми са про пи си ма Европ ске уни је, 
ак тив ног уче шћа у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 

про гра ми ма, јед на ке прав не за шти те, уво ђе ња си-
сте ма ква ли те та у по сло ва ње, ре ал ног вред но ва ња 
шум ских ре сур са и уна пре ђе ња ко му ни ка ци је, ко ор-
ди на ци је и са рад ње са оста лим срод ним сек то ри ма. 
У ци љу раз во ја и уна пре ђи ва ња шу мар ства, Де мо-
крат ска стран ка Ср би је утвр ди ће ја сну по ли ти ку у 
овој обла сти, што под ра зу ме ва до но ше ње но вог за-
ко на о шу ма ма и из ра ду на ци о нал ног про гра ма шу-
мар ства. Кон крет не ме ре ко је ће мо пред у зе ти у овој 
обла сти је су:

•  по ве ћа ње по вр ши не и про дук тив но сти шу ма;
•  из град ња са о бра ћај ни ца и ин фра струк ту ре;
•  са рад ња са оста лим сек то ри ма у ак ти ви ра њу свих 

по тен ци ја ла шум ских под руч ја;
•  под сти ца ње раз во ја при ват них шу ма и шу мар ства;
•  раз вој шу мар ства у скла ду са европ ским за ко ни ма 

у овом сек то ру. 

6.6. во до при вре да

Основ ни стра те шки циљ упра вља ња и га здо ва ња 
во да ма је ра ци о нал но ко ри шће ње вод них ре сур са 
и до ба ра, уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и за шти та 
при ро де. По себ но је зна чај но на мен ско и уме ре но ко-
ри шће ње во да, у гра ни ца ма мо гућ но сти њи хо вог об-
на вља ња, за тим еко ном ски одр жив и со ци јал но при-
хва тљив раз вој во до при вре де. У до ме ну уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не при о ри те ти су: обез бе ђи ва ње пит-
ке во де за ста нов ни штво, снаб де ва ње ин ду стри је и 
по љо при вре де во дом, до град ња и уна пре ђе ње си-
сте ма за од бра ну од по пла ва, за шти та во да од за га-
ђи ва ња и пре чи шћа ва ње от пад них во да.

По ста вље ни ци ље ви ре а ли зу ју се кроз раз вој ни про-
грам, ко ји са др жи зна чај не про ме не у свим обла сти-
ма во до при вред не де лат но сти, као што су: 

•  ре де фи ни са ње јав ног ин те ре са ве за но за при род не 
ре сур се и усло ве њи хо ве екс пло а та ци је; 

•  про ме на вла снич ких од но са над си сте ми ма за ко-
ри шће ње ре сур са;
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•  ко ри шће ње ре сур са на тр жи шним прин ци пи ма уз 
ко рек тив ну уло гу др жа ве, са мо у окви ру усво је не 
раз вој не и со ци јал не по ли ти ке;

•  ре ор га ни за ци ја ор га на др жав не упра ве у сми слу те-
ри то ри јал не и функ ци о нал не де цен тра ли за ци је;

•  тран сфор ма ци ја јав них пред у зе ћа и дру штве них 
во до при вред них пред у зе ћа и ре дук ци ја др жав них 
мо но по ла. 

Оп шти ин те рес и над ле жно сти др жа ве у до ме ну во-
до при вре де ће се огра ни чи ти на упра вља ње ре сур-
си ма и јав ним до бри ма. Др жав но вла сни штво над 
ви тал ним во до при вред ним си сте ми ма утвр ди ће се 
у ме ри ко ја омо гу ћа ва спро во ђе ње пла ни ра ног при-
вред ног и про стор ног раз во ја и со ци јал не по ли ти ке. 
Су штин ску из ме ну пред ста вља де цен тра ли зо ва ни 
мо дел упра вља ња и уво ђе ње ре ал них тр жи шних од-
но са у во до при вред ну де лат ност. 

Нео п ход на је те ри то ри јал на ре ор га ни за ци ја, во до-
при вре де, та ко што ће се фор ми ра ти во до при вред на 
под руч ја, пре ма кри те ри ју ми ма: при пад но сти слив-

ним под руч ји ма, урав но те же ном во до при вред ном 
би лан су  и еко ном ском би лан су у по гле ду при хо да 
од во до при вред не де лат но сти и тро шко ва за шти те 
од во да и очу ва ња при род не сре ди не. Те ри то ри јал-
ну ре ор га ни за ци ју мо ра да пра ти и де цен тра ли за ци-
ја ор га на др жав не упра ве и тран сфор ма ци ја јав них 
пред у зе ћа, та ко да се те жи ште јав них по сло ва у обла-
сти во до при вре де пре не се на ре ги о нал не цен тре са 
ви со ким сте пе ном ауто но ми је. 

Је дин стве ни во до при вред ни про стор на те ри то ри ји 
Ср би је ће се обез бе ди ти до но ше њем но вог За ко на 
о во да ма и во до при вред не осно ве. Пла но ви раз во ја 
мо ра ју да пред ви де и омо гу ће рав но ме ран и хар мо-
ни чан раз вој во до при вред не ин фра струк ту ре на це-
лој те ри то ри ји Ср би је. 

План раз во ја во до при вре де под ра зу ме ва уво ђе ње 
стан дар да, тех но ло ги ја и про пи са ЕУ. С тим у ве зи по-
себ но је зна чај на ме ђу на род на са рад ња у ре а ли за ци-
ји ре ги о нал них про је ка та на ме ђу на род ним во до то-
ко ви ма, пре све га у сли ву Са ве и Ду на ва.
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7.1. оп ште ста ње

По у зда но и ефи ка сно функ ци о ни са ње и одр жив 
раз вој енер ге ти ке су пред у сло ви опо рав ка и да љег 
раз во ја при вре де и дру штва, по го то во у усло ви ма 
еко ном ске кри зе у ко јој ће се при вре да Ср би је још 
ду го на ла зи ти. У пе ри о ду 2004-2008. го ди не, ус по-
ста вље ни су прав ни, ин сти ту ци о нал ни и стра те шки 
окви ри ре фор ме енер ге ти ке Ср би је. До не ти су: За-
кон о енер ге ти ци, Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке до 
2015. го ди не, Про грам за оства ри ва ње Стра те ги је, 
На ци о нал ни ак ци о ни план га си фи ка ци је. Пот пи сан 
је Уго вор о осни ва њу енер гет ске за јед ни це, ко јим је 
Ср би ја по ста ла део европ ског енер гет ског си сте ма а 
исто вре ме но је у обла сти нафт не и га сне при вре де 
оства ре на кон крет на са рад ња и за кљу чен енер гет-
ски спо ра зум са Ру ском Фе де ра ци јом. Осно ва на је и 
успе шно по че ла да ра ди Аген ци ја за енер ге ти ку, као 
не за ви сно ре гу ла ци о но те ло. Ре ви та ли зо ва ни су сви 
енер гет ски си сте ми ко ји су стра да ли у НА ТО бом бар-
до ва њу (осим ра фи не ри ја наф те), а елек тро е нер гет-
ски си стем Ср би је је по сле ви ше од јед не де це ни је 
по ве зан са европ ским елек тро е нер гет ским си сте-
мом. Са чу ва на је срп ска енер ге ти ка од вул гар не при-
ва ти за ци је ко ју су за сту па ли ме ђу на род не фи нан сиј-
ске ин сти ту ци је.

На жа лост, од 2008. до 2011. го ди не пре ки ну ти су 
по зи тив ни трен до ви раз во ја у енер гет ском сек то ру. 
Про гра ми за оства ри ва ње Стра те ги је раз во ја енер-
ге ти ке, као и са ма стра те ги ја ни су при ла го ђе ни но-
вим при вред ним и еко ном ским усло ви ма. Из о ста ле 
су ин ве сти ци је у енер гет ски сек тор ко је су нео п ход не 
да да ју за мах при вре ди и ство ре усло ве за до ла зак 
ин ве сти ци ја и у дру ге гра не при вре де. То се по себ-
но од но си на из о ста нак ула га ња у но ве енер гет ске 
из во ре и објек те и за ре а ли за ци ју стра те шких про је-
ка та на ни воу ре ги о нал ног и па не вроп ског тр жи шта, 
што ће за по сле ди цу има ти по ве ћа ње енер гет ске 
за ви сно сти Ср би је, од но сно до ве сти у пи та ње оства-
ри ва ње енер гет ског би лан са Ре пу бли ке. Уме сто то га, 
не пре кид но се ли ци ти ра ло са из град њом сил них ме-
га ва ти за про из вод њу елек трич не енер ги је, што чи ни 

све ин сти ту ци је у на шој зе мљи, са струч ног ста но ви-
шта, из у зет но нео збиљ ним. По гор ша ни су усло ви за 
по сло ва ње свих вр ста ка пи та ла на тр жи шту енер ги је. 
Енер гет ске ком па ни је у др жав ном вла сни штву ни су 
оспо со бље не за уче шће у тр жи шној утак ми ци, по што 
ни су до вр ши ле за по че то а не ми нов но ре струк ту ри-
са ње. До шло је до сма ње ња ефи ка сно сти про из вод-
ње и по тро шње енер ги је, а по ве ћа ло се не ра ци о нал-
но  ко ри шће ња енер гет ских из во ра. 

Не до вољ но план ски се при сту пи ло ства ра њу усло-
ва за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, као и 
уна пре ђе њу по сто је ћих и уво ђе њу но вих тех но ло ги ја 
у енер ге ти ци. По себ но је про бле ма ти чан енер гет ски 
спо ра зум са Ита ли јом о из град њи хи дро е лек тра на 
на Ибру, Са ви и Дри ни и ве тро пар ко ва, у ко ме Ср би ја 
има под ре ђен по ло жај.

Ни су оства ре ни спе ци фич ни тех но ло шки и еко ло-
шки ци ље ви за за шти ту жи вот не сре ди не од штет-
них еми си ја, по себ но у сре ди на ма ко је су де це ни ја ма 
угро же не (Бор, Мај дан пек, Пан че во, Ко сто лац, Обре-
но вац, Ла за ре вац). За ре а ли за ци ју ових ци ље ва ни су 
до не ти за ко ни и ме ре ко ји ће до при не ти ра ци о нал ној 
упо тре би енер ги је.

Ко нач но, при ли ком ре кон струк ци је Вла де, по чет ком 
2011. го ди не, пот пу но нео прав да но  је уки ну то ми ни-
стар ство за ру дар ство и енер ге ти ку, при че му је енер-
ге ти ка при по је на ми ни стар ству за ин фра струк ту ру, а 
ру дар ство ми ни стар ству за про стор но пла ни ра ње и 
за шти ту жи вот не сре ди не.  

У сфе ри из да ва ња енер гет ских до зво ла вла да ха ос. 
Из ме ном Про гра ма за оства ри ва ње стра те ги је раз-
во ја енер ге ти ке у 2009. го ди ни од у ста ло се од кон це-
си о ног на чи на до де ле ло ка ци ја за из град њу хи дро-
е лек тра на сна га из над 2МW, па се тре нут но за све 
сна ге ло ка ци је до би ја ју пу тем енер гет ских до зво ла. 
Рас пар чан је  и усит њен вод но е нер гет ски по тен ци јал  
Ср би је. За по чет је ве ћи број стра те шких ин ве сти ци-
ја у сек то ру про из вод ње елек трич не енер ги је у ко ји-
ма се ЈП ЕПС увек по ја вљу је као ма њин ски вла сник. 
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По све му су де ћи се од у ста ло од пра ва на вла сни што 
над де ло ви ма ЈП ЕПС и огром ним ре зер ва ма угља 
ко ји се на ла зе у ју жној срп ској по кра ји ни.  Елек тро е-
нер гет ска ста бил но сти Ср би је је угро же на, јер у про-
те кле че ти ри го ди не осим на вер бал ном ни воу ни је 
кон крет но за по чет ни је дан про је кат из град ње но вих 
ка па ци те та. Уме сто сма ње ња до шло је до по ве ћа ња 
гу би та ка елек трич не енер ги је у ди стри бу тив ном си-
сте му, уме сто за вр шет ка ре струк ту ри ра ња ЈП ЕПС 
кроз ње го ву кор по ра ти за ци ју до шло је до ње го ве 
прак тич не по де ле по по ли тич кој и ре ги о нал ној ли ни-
ји. Срп ска при вре да се у по сло ви ма ве за ним за енер-
гет ски сек тор све ви ше ис ти ску је и гу ра на ни во обес-
пра вље них по ди зво ђа ча стра них ком па ни ја. 

Не ре ше ни про бле ми у обла сти упра вља ња вод ним 
ре сур си ма и ко ри шће њу ге о тер мал не енер ги је кроз 
но ва за кон ска ре ше ња до би ли су кри тич не ди мен зи-
је. Ср би ја да нас има За кон о во да ма (Ми ни стар ство 
по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и по љо при вре-
де), те За кон о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва-
њи ма (Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и 
про стор ног пла ни ра ња). Тре ћи за кон – За кон о енер-
ге ти ци и ре сор но Ми ни стар ство ин фра струк ту ре и 
енер ге ти ке, не пре по зна ју ва жност об но вљи вих из-
во ра ге о тер мал не енер ги је у пла ни ра њу и раз во ју 
енер ге ти ке Ср би је и ње ног по тен ци ја ла за сма ње ње 
уво зне за ви сно сти.

По ред све га, ова ко ра се ја на за кон ска ре гу ла ти ва и 
од го вор ност за спро во ђе ње раз во ја енер ге ти ке до-
ве ли су до то га да Ср би ја да нас не ма ни ка кву стра-
те ги ју о ко ри шће њу би о е та но ла и би о ди зе ла из до-
ма ћих ре сур са, као за ме не за бен зин и ди зел го ри во, 
иако у Ср би ји по сто је огром ни по тен ци ја ли и већ 
из гра ђе на са вре ме на по стро је ња за про из вод њу ко-
ја да нас не ра де. У је ку еко ном ске кри зе ово де лу је 
пот пу но ира ци о нал но. Ви ше хи ља да рад них ме ста у 
про из вод њи уља ри ца, би о е та но ла, би о ди зе ла, би о-
ма се, ва пи да бу де отво ре но. При хо ди од ове но ве 
ин ду стри је већ за пар го ди на мо гу до сти ћи из но се 
од не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра, при че му би се 
за исти из нос сма њио и огро ман и нео др жи ви спољ-

но тр го вин ски де фи цит. По треб но је са мо до ра ди ти 
за кон ску ре гу ла ти ву ко ја се упор но че ка већ че ти ри 
го ди не.

У стра те шким до ку мен ти ма ни су пре по зна те но ве 
тен ден ци је у сфе ри ин ду стри је и енер ге ти ке. Ср би ја 
је да нас зе мља са нај ве ћим свет ским ре сур си ма ли-
ти ју ма и огром ним ре сур си ма бо ра. Ли ти јум је нај лак-
ши ме тал и нај по год ни ји хе миј ски еле мент за про из-
вод њу ба те ри ја. Да нас смо све до ци убр за ног раз во ја 
тех но ло ги је елек трич них и хи брид них ауто мо би ла 
чи ји су са став ни део упра во ли ти јум-јон ске ба те ри је. 
Ути цај ових тех но ло ги ја на свет ску енер ге ти ку би ће 
огро ман. Је дин стве на шан са да се Ср би ја на ве ли-
ка вра та укљу чи у ства ра ње но вих ин ду стри ја ви со ке 
тех но ло ги је про ми че не за па же но. 
 

7.2. Ци ље ви по ли ти ке Де мо крат ске 
стран ке Ср би је у обла сти енер ге ти ке, 
ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња  

Ци ље ви по ли ти ке Де мо крат ске стран ке Ср би је у 
обла сти енер ге ти ке и ру дар ства у пе ри о ду 2012-
2017. год. исти су као и ка да је во ди ла овај сек тор 
од 2004. до 2008. го ди не, а то су: (1) си гур но, ква ли-
тет но и по у зда но снаб де ва ње ста нов ни штва и при-
вре де енер ги јом и енер ген ти ма уз це не при хва тљи ве 
за до стиг ну ти ни во стан дар да ста нов ни штва и усло-
ве ко ји вла да ју на гло бал ном тр жи шту; (2) урав но-
те жен и одр жив раз вој енер гет ских де лат но сти; (3) 
под сти ца ње кон ку рент но сти на тр жи шту; (4) ства ра-
ње усло ва за без бе дан и по у здан рад и функ ци о ни-
са ње енер гет ских си сте ма; (5) обез бе ђи ва ње раз во ја 
енер гет ске ин фра струк ту ре и уво ђе ње са вре ме них 
тех но ло ги ја; (6) уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно-
сти у оба вља њу енер гет ских де лат но сти и по тро шњи 
енер ги је; (7) ства ра ње атрак тив них и ста бил них усло-
ва за ула га ња у из град њу, ре кон струк ци ју и мо дер ни-
за ци ју енер гет ских обје ка та и си сте ма и њи хо во по ве-
зи ва ње са енер гет ским си сте ми ма дру гих др жа ва; (8) 
уна пре ђе ње и сти му ли са ње ко ри шће ња об но вљи вих 
из во ра енер ги је и ком би но ва не по тро шње елек-
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трич не и то плот не енер ги је; (9) уна пре ђе ње за шти-
те жи вот не сре ди не; (10) ин тен зи ви ра ње ге о ло шких 
ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је свих ми не рал них ре-
сур са и раз вој но вих про из во да и ин ду стри је за сно-
ва не на њи ма.

7.3. Енер гет ска по ли ти ка Де мо крат ске 
стран ке Ср би је у обла сти енер ге ти ке, 
ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња

Енер гет ска по ли ти ка, ко ју ће спро во ди ти ДСС (ре а-
ли за ци јом об но вље не Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке 
Ср би је, про гра ма оства ри ва ња те стра те ги је и енер-
гет ског би лан са) би ће за сно ва на на:

•  по ве ћа њу енер гет ске ефи ка сно сти у енер гет ским 
про из вод ним и ди стри бу тив ним си сте ми ма као и у 
сек то ри ма по тро шње енер ги је;

•  суп сти ту ци ји елек трич не енер ги је за по тре бе гре-
ја ња (по ве ћа њу бро ја ко ри сни ка цен тра ли зо ва ног 
снаб де ва ња то плот ном енер ги јом у сек то ри ма до-
ма ћин ста ва и јав них де лат но сти);

•  се лек тив ном ко ри шће њу но вих об но вљи вих из во ра 
енер ги је (би о ма са, ге о тер мал на, сун че ва и еол ска 
енер ги ја и пре о ста ли тех нич ко и еко ном ско при хва-
тљив хи дро по тен ци јал, по себ но на ма лим ре ка ма) и 
уво ђе њу но вих енер гет ски ефи ка сних и тех но ло шки 
при хва тљи вих тех но ло ги ја (са го ре ва ња угља, би о-
ма се и др.);

•  ула га њу у но ве из во ре елек трич не енер ги је, по себ-
но у про јек те са га сним тех но ло ги ја ма (ком би но ва-
ни га сно- пар ни ци клус) и спрег ну том про из вод њом 
елек трич не и то плот не енер ги је у окви ру си сте ма 
елек тро при вре де и/или ко му нал не и ин ду стриј ске 
енер ге ти ке; 

•  уче шћу Ср би је у пла ни ра њу и ре а ли за ци ји енер-
гет ско- стра те шких про је ка та на ни воу ин тер ног и 
ре ги о нал ног, од но сно па не вроп ског тр жи шта (ра-
ди ди вер зи фи ка ци је из во ра снаб де ва ња и пра ва ца 
тран спор та наф те и га са, као и ин те гра ци је у ре ги о-
нал не и ме ђу на род не енер гет ске ин фра струк тур не 
си сте ме);

•  ула га њу у ис тра жи вач ко раз вој не про јек те у сфе ри 
от кри ва ња но вих на ла зи шта и ре зер ви енер ге на та 
у зе мљи;

•  екс пло а та ци ји енер гет ских ми не рал них си ро ви на 
(угаљ, гас, наф та), не ких ме та лич них ми не рал них 
ка па ци те та, по тен ци јал но ши ро ког спек тра не ме та-
лич них ми не рал них си ро ви на и си ро ви на за до би ја-
ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла;

•  ис тра жи ва њу и екс пло а та ци ји под зем них во да (во-
да за пи ће, тер мо ми не рал не во де), по себ но оних 
ко је су но си о ци ге о тер мал не енер ги је;

•  под сти ца њу при ват них ин ве сти ци ја у ге о ло шка ис-
тра жи ва ња и отва ра њу но вих руд ни ка;

•  на ста ва ку про це са при ва ти за ци је свих пре о ста лих 
руд ни ка, осим по вр шин ских ко по ва угља. 

Ко ри шће ње во де као ре сур са за про из вод њу елек-
трич не енер ги је и у стра те гиј ском и у за ко но дав ном 
сми слу хи је рар хиј ски тре ба да се на ла зи ис под ко ри-
шће ња во де у свр хе ис хра не и на вод ња ва ња. За то 
Де мо крат ска стран ка Ср би је ин си сти ра да се вод ни 
ре сурс ко ри сти ис кљу чи во или кроз ула га ње др жав-
них ком па ни ја или кроз ме ха ни зам кон це си о ног тен-
де ра на рок не ду жи од 30 го ди на.

ДСС ће до не ти Стра те ги ју раз во ја ми не рал но-си ро вин-
ског ком плек са ко јом ће се де фи ни са ти прав ци бу ду ћег 
одр жи вог раз во ја ру дар ства у Ср би ји. За о ста ја ње у раз-
во ју ма ши но град ње и ин же ње рин га, као и про јек то ва-
ња у обла сти енер ге ти ке би ће пре ва зи ђе ни од го ва ра ју-
ћим под сти цај ним ме ра ма еко ном ске по ли ти ке. 

Ра ди оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва енер гет-
ске по ли ти ке Ср би је  у на ред ном пе ри о ду по треб но 
је што пре за вр ши ти ин сти ту ци о нал но и вла снич-
ко пре струк ту ри са ње овог сек то ра, уве сти по ре ске 
олак ши це и по вољ не кре ди те за при ме ну но вих тех-
но ло ги ја, оса вре ме ни ти за кон ску ре гу ла ти ву и обез-
бе ди ти ве ћу обра зо ва ност ка дро ва.

По треб но је по но во об је ди ни ти енер ге ти ку, ру дар-
ство и ге о ло шка ис тра жи ва ња у јед но ми ни стар ство, 
осно ва ти На ци о нал ни са вет за енер ге ти ку и фор ми-
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ра ти енер гет ски ин сти тут (ко ји би се ба вио  про бле-
ма ти ком раз во ја енер ге ти ке у Ср би ји и у усло ви ма тр-
жи шта и ра зно род не вла снич ке струк ту ре де фи ни сао 
и пред ла гао прав це енер гет ског раз во ја).

7.4. При о ри те ти Де мо крат ске стран ке 
Ср би је у обла сти енер ге ти ке, ру дар ства и 
ге о ло шких ис тра жи ва ња 

При о ри те ти ДСС у обла сти енер ге ти ке, ру дар ства и 
ге о ло шких ис тра жи ва ња у пе ри о ду 2012-2017. го ди-
не  су:

•  по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти и ра ци о нал на 
упо тре ба енер ге на та;

•  ре ви та ли за ци ја и про ши ре ње по сто је ћих и  за вр ше-
так град ње за по че тих елек тра на и си сте ма за пре-
нос  и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је;

•  из град ња но вих енер гет ских из во ра и обје ка та и 
уче шће у пла ни ра њу и град њи но вих стра те шких 
из во ра; 

•  сти му ли са ње ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер-
ги је;

•  из град ња га сне ин фра струк ту ре у скла ду са Спо ра-
зу мом са Ру ском Фе де ра ци јом и На ци о нал ним про-
гра мом га си фи ка ци је Ср би је; 

•  по ве ћа ње про из вод них ка па ци те та и по ди за ње тех-
но ло шког ни воа у Нафт ној ин ду стри ји Ср би је, у са-
рад њи са стра те шким парт не ром, ком па ни јом Газ-
по ром њефт;

•  да ље ускла ђи ва ње за ко но дав ства са европ ским 
стан дар ди ма у обла сти ма тр жи шта енер ги је и енер-
ге на та, еко ло ги је и ге о ло шких ис тра жи ва ња, као 
и до но ше ње За ко на о ра ци о нал ном ко ри шће њу 
енер ги је и Стра те ги је раз во ја ми не рал но си ро вин-
ског ком плек са;

•  во ђе ње по ли ти ке ре ал них це на са ста но ви шта по-
кри ва ња тро шко ва, али и со ци јал не из др жљи во-
сти, као и ускла ђи ва ње та риф них си сте ма мре жних 
енер ге на та;

•  ус по ста вља ње тр жи шта елек трич не енер ги је и га са; 
•  уре ђи ва ње тр жи шта нафт ним де ри ва ти ма;

•  сти му ли са ње ди стри бу и ра не про из вод ње енер ги је 
уз ко ри шће ње до ма ћих го ри ва; 

•  укљу чи ва ње у ре ги о нал не и гло бал не енер гет ске 
мре же; 

•  раз вој ко му нал не енер ге ти ке;
•  сти му ли са ње ге о ло шких ис тра жи ва ња;
•  осни ва ње по себ ног енер гет ског ин сти ту та у Ср би ји;
•  ус по ста вља ње са вре ме ног си сте ма енер гет ске ста-

ти сти ке; 
•  под сти ца ње ис тра жи ва ња но вих ми не рал них ре-

сур са;
•  под сти ца ње отва ра ња но вих руд ни ка пру жа њем 

кон крет них по ре ских и дру гих олак ши ца;
•  ин ве сти ра ње у осва ја ње но вих про из во да и те но ло-

ги ја за сно ва них на до ма ћим ми не рал ним ре сур си ма.

7.5. га сна при вре да  

Из град ња га со вод не ин фра струк ту ре је услов за 
успе шни при вред ни раз вој Ср би је (си гур ност снаб де-
ва ња, енер гет ска ефи ка сност, еко ло ги ја, рав но мер ни 
ре ги о нал ни раз вој и др). За то се Де мо крат ска стран-
ка Ср би је за ла же за хит ну и пу ну при ме ну Спо ра зу ма 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де-
ра ци је о са рад њи у обла сти нафт не и га сне при вре де 
ко ји ће омо гу ћи ти из град њу ма ги страл ног га со во да 
кроз те ри то ри ју Ср би је (Ју жни ток), да љу из град њу 
га со вод не мре же на чи та вој те ри то ри ји Ре пу бли-
ке Ср би је, за вр ше так из град ње под зем ног скла ди-
ште га са у Ба нат ском Дво ру, ка па ци те та 800 ми ли-
о на куб них ме та ра при род ног га са као и из град њу 
но вих скла ди шта. Ср би ја мо ра ак тив но да уче ству је 
у пла ни ра њу и град њи стра те шке ре ги о нал не и па-
не вроп ске енер гет ске ин фра струк ту ре за тран спорт 
га са, као што су ин тер ко нек ци је га сних ко ри до ра са 
Ру му ни јом (Арад - Мо крин), Бу гар ском (Ниш – Ди ми-
тров град – Дуп ни ца), Ма ке до ни јом (Ле ско вац – Вра-
ње – Ку ма но во), Ре пу бли ком Срп ском (Ма ли Звор-
ник- Бје љи на) и Хр ват ском (Сом бор-Со тин-Оси јек). За 
град њу ди стри бу тив них га со вод них мре жа, чи ја се 
ин ве сти ци о на вред ност про це њу је на око 700 ми ли-
о на евра, по треб на сред ства ће се обез бе ди ти кроз 
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про мо ци ју јав но-при ват ног парт нер ства, из кре ди та 
по слов них ба на ка или за ду же ња код ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. 

7.6. Нафт на при вре да 

Де мо крат ска стран ка Ср би је ће под ста ћи и по др жа-
ти тех но ло шку мо дер ни за ци ју ра фи не ри ја, из град њу 
но вог тран спорт ног прав ца, на ла же ње но вих ле жи-
шта и кон це си ја и уво ђе ње си сте ма и ме ра ра ди пра-
ће ња за шти те жи вот не сре ди не. Та ко ђе се за ла же за 
што бр жу из град њу па не вроп ског наф то во да ко ји ће 
омо гу ћи ти тран спорт си ро ве наф те од цр но мор ске 
лу ке Кон стан ца у Ру му ни ји, пре ко Пан че ва до Тр ста. 
Ви ше од ми ли јар ду евра ко ја Га спром њефт ула же у 
мо дер ни за ци ју тех но ло шког ком плек са Нафт не ин-
ду стри је Ср би је омо гу ћи ће да се по ве ћа про из вод ња 
наф те и га са, пре ра да наф те до стиг не ни во од око 5 
ми ли о на то на го ди шње, као и да се по стиг не европ-
ски  ква ли тет нафт них де ри ва та. 

7.7. Про из вод ња, пре нос и ди стри бу ци ја 
елек трич не енер ги је 

Нео п ход но је ор га ни за ци о но уна пре ђе ње елек тро-
при вре де на ни воу ру ко во ђе ња, одр жа ва ња и раз во ја 
елек тро е нер гет ског си сте ма. Ре струк ту ри ра ње елек-
тро при вре де тре ба да омо гу ћи по сло ва ње на ба зи 
еко ном ских кри те ри ју ма, тран спа рен тост у по сло ва њу 
и за по шља ва њу, ме наџ мент не за ви сан од по ли ти ке 
а у функ ци ји про фи та. Та ква елек тро при вре да тре ба 
да бу де про тив те жа би ло ка квој мо гућ но сти ства ра-
ња енер гет ске за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је. И по ред 
зна чај них сред ста ва ко је ЕПС ула же у ре ви та ли за ци ју 
и по ве ћа ње сна ге сво јих ка па ци те та, њи хов век екс-
по ло а та ци је по ла ко ис ти че. За то је нео п ход но ефи ка-
сни је во ђе ње и за вр ша ва ње про је ка та ко ји ма је ДСС 
по ста вио те ме ље док је во дио енер ге ти ку Ре пу бли-
ке Ср би је. То се пре све га од но си на из град њу но вих 
елек тра на (ТЕ Ко лу ба ра , тре ћи блок на ло ка ци ји ТЕ 
Ни ко ла Те сла Б, про је кат „Гор ња Дри на“, РХЕ Би стри ца 

и др.). Та ко ђе је по треб но  ре кон стру и са ти и  про ши ри-
ти тер мо е лек тра не – то пла не “Но ви Сад”, што об у хва-
та из град њу но вог бло ка. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
ће ство ри ти усло ве да ови ка па ци те ти бу ду из гра ђе ни 
ин ве сти ци ја ма из при ват ног сек то ра (стра те шки парт-
нер) или пу тем по вољ них кре ди та из ино стран ства. 
Из бор мо де ла за ре а ли за ци ју ин ве сти ра ња у елек-
тро е нер гет ски сек тор (за јед нич ко ула га ње, кон це си ја, 
тен дер или бан кар ски кре дит, БОТ си стем), за ви си ће 
од да љег раз во ја при ли ка на тр жи шту елек трич не 
енер ги је, про це на у ве зи са обез бе ђе њем енер гет ске 
не за ви сно сти и за ин те ре со ва но сти стра них ин ве сти-
то ра и фи нан сиј ских ор га ни за ци ја да по др же ова ко 
зна чај не про јек те. Оче ку ју се зна чај не и ис пла ти ве ин-
ве сти ци је у по гле ду ко ри шће ња во де них, реч них по-
тен ци ја ла. У скла ду са ти ме, пла ни ра се по че так град-
ње бар јед не хи дро е лек тра не на Дри ни, по ја ча ва ње 
по сто је ћих, за вр ше так ре ви та ли за ци је ХЕ Ђер дап 1, 
као и број не дру ге, ма ње ин ве сти ци је. 

Рас па ди елек тро е нер гет ског си сте ма у Евро пи ука за-
ли су на не до вољ не ка па ци те те за пре нос елек трич не 
енер ги је и не по ве за ност упра вља ња елек тро е нер-
гет ским си сте ми ма и пре но сном мре жом. Струк ту ра, 
про пу сна моћ и на чин упра вља ња пре но сних си сте-
ма су прет по став ка уво ђе ња тр жи шта елек трич не 
енер ги је. Ге о стра те шки по ло жај Ср би је са 8 ме ђу на-
род них енер гет ских гра ни ца обез бе ђу је кључ ну уло-
гу на шег пре но сног си сте ма за тран зит елек трич не 
енер ги је. За то је да љи раз вој пре но сних ка па ци те та, 
по ве зи ва ње и до бра са рад ња са Енер гет ском за јед-
ни цом ју го и сточ не Евро пе при о ри тет у овој обла сти. 
На ши пре но сни ка па ци те ти су по вре ме но не до вољ-
ни, а зах те ви ин тер ко нек ци је зах те ва ју њи хо во по ве-
ћа ње ра ди обез бе ђе ња про то ка енер ги је пре ма дру-
гим зе мља ма, по себ но Ма ке до ни ји и Грч кој.

По себ но се мо ра по ве ћа ти  ула га ње у раз вој и одр-
жа ва ње ди стри бу тив них мре жа ко је су да нас углав-
ном у  ло шем ста њу, ка ко би се по ве ћа ла си гур ност 
снаб де ва ња ста нов ни штва ква ли тет ном елек трич-
ном енер ги јом а исто вре ме но сма њи ли гу би ци енер-
ги је у овим мре жа ма.
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7.8. ру дар ство и ге о ло шка ис тра жи ва ња

Има ју ћи у ви ду еко ном ски зна чај и ве ли ки по тен ци-
јал Ср би је у по гле ду ек пло а та ци је обо је них ме та ла, 
а на ро чи то ба кра, по треб но је при ве сти кра ју про цес 
ре струк ту ри ра ња и при ва ти за ци је РТБ Бор. По сле 
ис ку ства са че ти ри не у спе шна тен де ра по треб но је 
при ме ни ти но ви мо дел, ко ји би укљу чио из на ла же ње 
стра те шких парт не ра за раз вој по је ди них ру дар ских 
обје ка та и ле жи шта у окви ру овог пред у зе ћа (Це ро-
во, Се вер ни и Ју жни ре вир), при че му би др жа ва за-
др жа ла ма њин ско уче шће у вла сни штву (20-30%), а 
стра те шки парт нер обез бе дио по треб на сред ства за 
ин ве сти ци је, ис ку ство у упра вља њу и но ве тех но ло-
ги је. Је ди ни услов је да про из ве де ни кон цен трат по 
тр жи шним кри те ри ју ми ма бу де ис по ру чи ван но вој 
то пи о ни ци. Овим би се обез бе ди ле но ве ин ве сти ци је 
по треб не за руд ник Ве ли ки Кри вељ, ре гу ли сао спољ-
ни дуг и ство ри ли усло ви за ре про грам до ма ћих ду-
го ва ња у РТБ Бор. Ле жи ште Бор ска ре ка мо ра би ти 
до дат но ис тра же но, из ра ђе на тех нич ка до ку мен та-
ци ја и са мо стал но или уз по моћ ма њин ског парт не ра 
пу ште но у екс пло а та ци ју у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

Ти ме би се на брз и оп ти ма лан на чин обез бе ди ле 
нео п ход не ко ли чи не кон цен тра та ба кра за рад но ве 
то пи о ни це. У су прот ном, пла ни ра на ула га ња др жа-
ве Ср би је у из град њу но ве то пи о ни це би ће са мо још 
јед на про ма ше на по ли тич ка ин ве сти ци ја по што не ће 
би ти до вољ но си ро ви на за њен рад.

Ге о ло шка ис тра жи ва ња про те клих не ко ли ко го ди на 
по че ла су да да ју ре зул та те кроз от кри ћа но вих ле жи-
шта обо је них и пле ме ни тих ме та ла и ин ду стриј ских ми-
не ра ла (ба кра, мо либ де на, зла та, бо ра, ли ти ју ма, фос-
фа та, ла по ра ца и др.). Ра ди отва ра ња но вих руд ни ка 
и по стро је ња за пре ра ду, Де мо крат ска стран ка Ср би је 
ће ство ри ти усло ве за бр жу и ефи ка сни ју ре а ли за ци-
ју ових про је ка та. Та ко ђе ће по ну ди ти бо ље усло ве за 
ин ве сти ра ње ком па ни ја ма за ин те ре со ва ним за отва-
ра ње пре ра ђи вач ких ка па ци те та и ин ду стри је на ба зи 
ових си ро ви на (спе ци јал ног ста кла, ке ра ми ке, че ли ка, 
за тим ли ти јум ских ба те ри ја, ђу бри ва, и др.)

7.9. Пет кон крет них ре ше ња 
ко ја ће у елек тро при вре ди спро ве сти 
Де мо крат ска стран ка Ср би је у 
пе ри о ду 2012-2017. го ди не

У еко ном ској си ту а ци ји у ко јој се на ла зи Ре пу бли ка 
Ср би ја ни је мо гу ће јед но знач но од ре ди ти пет при о-
ри тет них про је ка та ко је би из ву кле елек тро при вре-
ду из са да шњег не по вољ ног ста ња, али је мо гу ће 
де фи ни са ти пет ци ља них гру па ак тив но сти:

1.  Из град ња два ве ли ка тер мо ка па ци те та на ко лу-
бар ски угаљ - на ста вак град ње ТЕ Ко лу ба ре Б и 
по че так град ње тре ћег бло ка на ТЕ Ни ко ла Те сла 
Б или кроз до би ја ње кре ди та или кроз стра те шко 
парт нер ство за сно ва но на прин ци пи ма БОТ уго-
во ра;

2.  Из град ње јед ног од три ка пи тал на објек та: хи дро-
е лек тра на на ре ци Дри ни, РХЕ Би стри ца или РХЕ 
Ђер дап 3;

3.  Из ме на по сто је ће ре гу ла ти ве у ци љу ве ћег ко ри-
шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је;

4.  Кор по ра ти за ци ја ЈП ЕПС и ње гов пре ла зак на тр жи-
шни на чин по сло ва ња, што зна чи да би Ре пу бли ка 
Ср би ја, као вла сник ЈП ЕПС, вр ши ла кон тро лу ре-
зул та та ра да и ње го вог по сло ва ња кроз управ ни 
од бор, док би са ма ком па ни ја функ ци о ни са ла на 
ба зи пра ви ла тр жи шта и стру ке. Ово прет по ста-
вља но ву по ли ти ку це на ко ја би обез бе ди ла раз вој 
елек тро при вре де, ра зум но сти му ли са ла при вре ду, 
пу ни ла бу џет Ре пу бли ке Ср би је и фун да мен тал но 
по мо гла еко ном ски одр жи ву со ци јал ну по ли ти ку;

5.  Обез бе ђи ва ње су ве ре ни те та Ре пу бли ке Ср би је 
над имо ви ном и руд ним бо гат стви ма и за шти та 
за по сле них рад ни ка елек тро при вре де са Ко со ва 
и Ме то хи је кроз ту жбе и бло ка де бес прав не узур-
па ци је ка ко би се иста за шти ти ла од уни шта ва ња 
до пу ног по врат ка под прав ни и еко ном ски су ве-
ре ни тет Ре пу бли ке Ср би је.



85

ЗДРАВСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕДИЦИНСКИ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ

По вЕ Ћа ЊЕ 
ИН вЕ СТИ ЦИ ја

8



86

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА



87

ПО ВЕ ЋА ЊЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

Еко ном ска кри за, као нај те жу по сле ди цу на раз вој 
при вре де, иза зи ва гу би так по ве ре ња, од но сно 

осе ћа ја си гур но сти ин ве сти то ра за свој ка пи тал. Не-
по ве ре ње и не си гур ност ко је кри за иза зи ва је оп ште, 
али је по себ но из ра же но пре ма ула га њи ма у зе мља-
ма са ви со ким ри зи ком и не ста бил но шћу, ка ква је Ср-
би ја још увек. Због то га, нео ход но је вра ћа ње по ве ре-
ња, пре све га до ма ћих, а за тим и стра них ин ве сти то ра 
у на шу зе мљу. У на шем про гра му раз во ја и да ље са 
оп ти ми змом гле да мо на уло гу и до ла зак стра них ин-
ве сти то ра у Ср би ју, има ју ћи у ви ду под сти ца је и усло-
ве ко је смо спрем ни да по ну ди мо до ма ћим и стра ним 
ула га чи ма. Чи ње ни ца да су у вре ме вла да у ко ји ма је 
ДСС имао во де ћу уло гу на пла ну при вла че ња стра них 
ин ве сти то ра оства ре ни нај ве ћи ре зул та ти нам да је за 
пра во да ве ру је мо да ће се та кав тренд по но во на ста-
ви ти ка да бу де мо у по зи ци ји од го вор но сти за раз вој 
еко но ми је Ср би је. 

Нео п ход но је у на ред ном пе ри о ду ин си сти ра ти на 
уна пре ђе њу усло ва за грин филд ин ве сти ци је, чи ме 
се оства ру је не то по ве ћа ње бро ја рад них ме ста и уна-
пре ђе ње при вред не струк ту ре. По себ но су од зна ча ја 
ин ве сти ци је у про из вод ној де лат но сти, за сно ва не на 
ви со ким тех но ло ги ја ма, јер да ју ди рек тан до при нос 
ја ча њу из во зних по тен ци ја ла, чи ме се ре ша ва и про-
блем спољ но тр го вин ског де фи ци та зе мље. При ме ри 
до бре прак се при вла че ња та квих ин ве сти то ра се на-
ла зе у ве ћи ни зе ма ља ју го и сточ не Евро пе, ко је су на 
осно ву то га про ме ни ле сво ју при вред ну струк ту ру и 
од уво зни ка по ста ле из во зне еко но ми је, чи ји је БДП 
за сно ван на ви ше од 60-70% из во за, као што је то у 
Сло вач кој, Че шкој и Сло ве ни ји. 

У нај ра зви је нијим зе мља ма је при вре да би ла ви ше 
по го ђе на де ло ва њем фи нан сиј ске кри зе, не го код 
нас. Ме ђу тим, јав не фи нан си је тих зе ма ља су у мно го 
бо љем ста њу од на ших, вла де су до не ле мно го ефи-
ка сни је про гра ме за спре ча ва ње по сле ди ца кри зе, 
док је у Ср би ји због нео д го вор но сти са да шње вла-
сти у по гле ду во ђе ња еко ном ске по ли ти ке, пред ност 
да та де фи ци ту бу џе та на ра чун по др шке со ци јал ним 
про гра ми ма, док су из два ја ња за по др шку ин ве сти-

ци ја ма у при вре ди кон стант но сма њи ва на. Од го вор-
не вла де су по ред из два ја ња зна чај них сред ста ва 
за ре струк ту ри ра ње и ста би ли за ци ју фи нан сиј ског 
сек то ра из дво ји ле и зна ча јан део сред ста ва за под-
сти ца ње ин ве сти ци о не ак тив но сти, као про тив-ме ре 
ре це си ји и па ду за по сле но сти. Вла да Фран цу ске је 
фор ми ра ла фонд од 22 ми ли јар де евра за по др шку 
стра те шким пред у зе ћи ма, Не мач ка ће из дво ји ти пре-
ко 50 ми ли јар ди за по др шку ства ра њу пре ко ми ли-
он но вих рад них ме ста, Ру си ја је из дво ји ла ви ше од 
12 ми ли јар ди евра са мо за сек тор ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, а САД је пру жи ла па кет под сти ца ја ауто-
ин ду стри ји вре дан 25 ми ли јар ди до ла ра. Ср би ја не ма 
та ко из да шне из во ре јав них при хо да ко ји мо гу дра-
стич но про ме ни ти ин ве сти ци о ну ак тив ност. Упра во 
због то га ДСС ну ди низ по ве за них ме ра за по ве ћа ње 
ин тен зи те та ула га ња, по себ но до ла ска стра них ин ве-
сти то ра, са ми ни му мом ан га жо ва ња бу џе та и за ду-
жи ва ња др жа ве. 

По ред по ве ре ња, за по ве ћа ни обим ин ве сти ци ја, по-
треб но је по ве ћа ти шан се за њи хо ву ис пла ти вост. Ве-
ро ват но ћа ис пла ти во сти ин ве сти ци је је ве ћа ка да је 
соп стве но ула га ње ма ње и ка да је ри зик ин ве сти ци је 
по де љен са не ким. Др жав ни под сти ца ји ин ве сти ци-
ја ма су ин стру мент ко ји се ра ши ре но при ме њу је за 
сма ње ње ри зи ка и по ве ћа ње при влач но сти зе ма ља 
за ин ве сти ци је стра них ула га ча, али се по ста вља пи-
та ње оби ма и на чи на пру жа ња. 

Ср би ја тре ба да ин тен зи ви ра ула га ња у ин фра струк ту-
ру, у раз вој не про јек те ком па ни ја са из во зним по тен-
ци ја ли ма, са ве ћим бро јем за по сле них. Та ко ђе, тре ба 
да омо гу ћи мо ин ве сти то ри ма из дру гих зе ма ља да 
убр за ју до но ше ње од лу ка да уло же у Ср би ји, на ба зи 
ства ра ња ам би јен та ко ји га ран ту је прав ну си гур ност, 
ефи ка сну ад ми ни стра ци ју,  фи скал не и дру ге ме ре. 

При вла че њу ин ве сти ци ја ком па ни ја из раз ви је них 
зе ма ља ЕУ и дру гих кра је ва ће по себ но до при не ти 
на ше уна пре ђе ње од но са са зе мља ма као што су Ру-
си ја, Ки на и Ин ди ја, ко је има ју нај ве ће и нај бр же рас-
ту ће тр жи ште и на ци о нал но бо гат ство. 
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На ба зи ду го роч ног ја ча ња парт нер ства са Ру ском Фе-
де ра ци јом су ство ре не прет по став ке за ре а ли за ци ју 
нај ве ћег и нај и спла ти ви јег ула га ња у енер гет ску ин-
фра струк ту ру Ср би је, у ви ду ре а ли за ци је га сно-нафт ног 
аран жма на, ко ји укљу чу је ин ве сти ци је у вред но сти пре-
ко 2 ми ли јар де евра. У исто вре ме, од овог спо ра зу ма се 
оче ку је оства ре ње до дат них ула га ња у раз вој не про јек-
те НИС-а, ко ји би на осно ву то га, по стао ре ги о нал ни ли-
дер и нај ве ћа нафт на ком па ни ја на за пад ном Бал ка ну. 

Парт нер ство Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је тре ба ис ко-
ри сти ти као по ла зну осно ву за пре го во ре о кре ди ту 
Ру ске Фе де ра ци је, у вред но сти од 8 до 10 ми ли јар ди 
евра за ин ве сти ци је у при вре ди, ко је би би ле усме-
ре не на че ти ри при о ри те та: 1. фи нан си ра ње ин фра-
струк тур них про је ка та, 2. кре ди ти ра ње раз вој них 
про је ка та до ма ћих ком па ни ја, 3. осни ва ње или до-
ка пи та ли за ци ја фи нан сиј ских ин ститу ци ја као што су 
раз вој на и из во зна бан ка, и 4.  стра те шка парт нер-
ства ру ских и до ма ћих ком па ни ја. 

Део кре ди та тре ба да бу де ре а ли зо ван у ви ду фи-
нан сиј ских пла сма на, део у опре ми и ро би ве за ној 
за ин фра струк тур не и раз вој не про јек те ком па ни ја, 
а део кроз услу ге. За ре а ли за ци ју ин фра струк тур ног 
де ла кре ди та пред ла же мо фор ми ра ње раз вој не бан-
ке  (део кре дит них сред ста ва ис ко ри сти ти за ка пи тал 
но во фор ми ра не бан ке - на ме ње не опе ра ци о на ли за-
ци ји овог кре ди та, про јек та са НИС-ом и из град њи га-
со во да, као и дру гих ин ве сти ци о них про је ка та ру ских 
фир ми на под руч ју Ср би је). По ве ћа ни про из вод ни ка-
па ци те ти срп ских пред у зе ћа на ба зи овог кре ди та би 
тре ба ло да се ис ко рис те за уго ва ра ње из во зних по-
сло ва на бли ско и сточ ном и азиј ском тр жи шту.  

У про те клом пе ри о ду су зна чај ни при ли ви у бу џет, ко-
ји су омо гу ћи ли и ве ћу ин ве сти ци о ну ак тив ност др-
жа ве пре ко над ле жних ми ни стар ста ва, оства ре ни на 
ба зи при ва ти за ци је. До окон ча ња при ва ти за ци је је 
оста ло да се про да ви ше од 700 пред у зе ћа, а и пре ко 
400 пред у зе ћа се на ла зи у по ступ ку сте ча ја, од че га 
се не мо гу оче ки ва ти не ки озбиљ ни ји при ли ви, али је 
зна чај но њи хо во по нов но укљу чи ва ње у при вред не 

то ко ве. При ли ви од при ва ти за ци је кон стант но опа да-
ју и ве ро ват но до кра ја тог про це са не ће би ти ве ћи 
од 400 ми ли о на евра, ако се из те про јек ци је из у зму 
при хо ди од при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа. 

Мно га од не при ва ти зо ва них пред у зе ћа рас по ла жу 
пре све га не крет ни на ма и зна њем и ис ку ством сво-
јих рад ни ка. Ме ђу тим, због оп те ре ће но сти ду го ви ма 
и ви шком за по сле них мно га од тих пред у зе ћа не ма-
ју по тен ци јал ног куп ца. Да би се она учи ни ла атрак-
тив ни јим, и да не би њи хо ва ак ти ва би ла из ло же на 
ру и ни ра њу под ути ца јем зу ба вре ме на, нео п ход но је 
при ме ни ти про це се сте ча ја у свим слу ча је ви ма ка да 
то по ве ћа ва ве ро ват но ћу на ла же ња но вог вла сни ка. 
Др жа ва ти ме мо жда не ће при хо до ва ти, али наш ин те-
рес је да се очу ва по слов на ак тив ност, рад на ме ста и 
да от поч не но ва фа за раз во ја тих пред у зе ћа, јер у овој 
фа зи при ва ти за ци ја не мо же има ти дру гих ци ље ва. 

Ди рект на по ну да по је ди них пред у зе ћа стра ним ин ве-
сти то ри ма из зе ма ља бр зо ра сту ћих еко но ми ја је пут 
за на ла же ње озбиљ ни јих стра те шких ин ве сти то ра. 
За та кво ан га жо ва ње др жа ве нео п ход но је по нов но 
по кре та ње еко ном ске ди пло ма ти је и пред став ни-
шта ва са про фе си о нал ним и мо ти ви са ним ка дром. 
Као по себ не ме ре, при ла го ђе не зах те ви ма еко ном ске 
кри зе, ко је ће до при не ти по ве ћа њу оби ма ин ве сти-
ци ја, пред ла же мо:

•  Фор ми ра ње ин тер вент ног фон да за ве ћа пред у зе-
ћа и из во зни ке, чи ја је свр ха да се обез бе ди ви ше 
но во о тво ре них рад них ме ста не го што се за тво ре. 
Др жа ва не мо же сво ју од го вор ност за со ци јал ни 
по ло жај гра ђа на да пре ба ци на при вре ду и да ад-
ми ни стра тив ним ме ра ма оне мо гу ћа ва от пу шта ње 
рад ни ка, ка да за то по сто је сви еко ном ски ар гу мен-
ти. Уло га др жа ве је да обез бе ди да се ство ри ви ше 
рад них ме ста не го што ће се за тво ри ти, и у том ци-
љу мо ра да раз ви је од го ва ра ју ће ин стру мен те; 

•  Суб вен ци о ни са не кре ди те при вре ди на ба зи ре фун-
ди ра ња 50% ка ма те ко ју пла ћа ју бан ка ма;

•  По вла шће ни по ло жај до ма ћих до ба вља ча, по себ но 
про из во ђа ча;



89

ПО ВЕ ЋА ЊЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

•  Кон тро ли са но сни жа ва ње ре фе рент не ка мат не сто-
пе Народне банке Србије; 

•  Од лу ку НБС о кон тро ли са ном сма ње њу оба ве зне 
бан кар ске ре зер ве, ра ди ја ча ња ин ве сти ци о не ак-
тив но сти ба на ка и сни жа ва ња ка ма та.

Ме ре ко је ће до при не ти оства ре њу стра те ги је при-
вла че ња но вих ин ве сти то ра у по сто је ћа пред у зе ћа су 
сле де ће: 

•  По ну да на мен ске ин ду стри је ру ским и ки не ским ин-
ве сти то ри ма (за по шља ва 6000 љу ди и има сна жан 
по тен ци јал за раст);

•  Под сти ца ји за ула га ња у ме та лур ги ју (РТБ Бор и 
Треп ча);

•  Об на вља ње пре го во ра са свим за ин те ре со ва ним 
ула га чи ма о про да ји ЈАТ-а (ре ша ва се про блем ви-
ше од 1800 љу ди за по сле них у овом пред у зе ћу);

•  Окон ча ње при ва ти за ци је укљу чу ју ћи и сте чај не по-
ступ ке у пре ко 400 пред у зе ћа. 

 У не фи нан сиј ске под сти ца је оства ре њу ве ће ин ве-
сти ци о не ак тив но сти спа да низ ме ра ко је ће до при-
не ти укла ња њу ад ми ни стра тив них ба ри је ра:

•  убр за ње по вра ћа ја ПДВ-а;
•  по јед но ста вље ње  и убр за ње  про це ду ра за из да ва-

ње гра ђе вин ских до зво ла (сма ње ње бро ја про це-
ду ра са 20 на 10, као и сма ње ње вре ме на са 279 
да на на 100 да на);

•  по јед но ста вље ње  и убр за ње  про це ду ра у из во-
зним по сло ви ма и код ца ри ње ња (са са да шњих 6 
про це ду ра и 12 да на, на 3 про це ду ре и 3 да на);

•  по јед но ста вље ње  и убр за ње  про це ду ра ре ги стра-
ци је пред у зе ћа и рад њи ( са са да шњих 10 про це ду-

ра и 23 да на, на 4 про це ду ре и 4 да на);
•  де цен тра ли за ци ја вла сни штва на ло кал ну са мо у-

пра ву у ци љу бр жег скла па ња уго во ра о за јед нич-
ким ула га њи ма са при ват ним ком па ни ја ма и ре а ли-
за ци је ло кал них ин фра струк тур них про је ка та.

И по ред свих на по ра и под сти ца ја ин ве сти ци ја ма у 
ре ал ном сек то ру њи хов обим опа да, пре све га због 
де ло ва ња еко ном ске кри зе ко ја је до ве ла до не ли-
квид но сти ве ли ког бро ја пред у зе ћа, што је бло ки ра-
ло и ве ли ки део кре дит ног по тен ци ја ла ба на ка, та ко 
да но вих ин ве сти ци ја у том сек то ру го то во да и не ма. 
Да је то та ко нај ре чи ти је све до чи по да так да је 98 % 
суб вен ци ја по ву че но у ци љу очу ва ња ли квид но сти 
пред у зе ћа. Ова кво по на ша ње је и оче ки ва но. 

У усло ви ма су здр жа ва ња и не мо гућ но сти да се но-
ве ин ве сти ци је по кре ну у ре ал ном сек то ру, др жа ва 
је ду жна да пре у зме уло гу по кре та ча ин ве сти ци о ног 
ци клу са. Нео п ход не су др жав не ин ве сти ци је, али не 
у ре ал ни сек тор, ка ко не би на ру ши ла од но се на тр-
жи шту и рав но прав ност усло ва раз во ја при вред них 
сек то ра, већ пре све га у ин фра струк тур не про јек те и 
мо дер ни за ци ју др жав не упра ве. 

Ово на ше за ла га ње је у скла ду са прин ци пом да ни 
је дан кре дит уло жен у при вре ду ни је скуп, али за то ни 
је дан кре дит уло жен у по тро шњу ни је по во љан. За-
то по др жа ва мо за вр ше так свих за по че тих про је ка та 
из град ње пут не ин фра струк ту ре, же ле зни це, бол ни-
ца, шко ла и дру го, као и по кре та ње но вих. Кон крет ни 
пред ло зи ДСС у ве зи са ула га њи ма у ин фра струк ту ру 
су у овом про гра му из ло же ни у де лу ко ји се ти че по је-
ди них сек то ра са о бра ћа ја, енер ге ти ке, ту ри зма и обра-
зо ва ња. 





91

ЗДРАВСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕДИЦИНСКИ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ

ПоД СТИ Ца јИ 
ИН вЕ СТИ ЦИ ја ма

9



92

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА



93

ПОД СТИ ЦА ЈИ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА МА

Ва же ћи за ко ни ко ји ре гу ли шу област др жав них 
под сти ца ја ин ве сти ци ја ма на нео го ва ра ју ћи на-

чин, као и уста ље на прак са др жав них ор га на да у 
про це су до де ле др жав них под сти ца ја ин ве сти ци ја ма 
ко ри сте по ли тич ке, пре ци зни је пар тиј ске, кри те ри ју-
ме пре не го еко ном ске и раз вој не ин те ре се зе мље, 
на ме ће по тре бу да се ова област де таљ ни је уре ди. 

С об зи ром да до де ла др жав них под сти ца ја ин ве сти-
ци ја ма пред ста вља сма ње ње др жав них при хо да или 
по ве ћа ње рас хо да, сва ки за о кру же ни еко ном ски и 
раз вој ни про грам зе мље мо ра да пред ви ди на чин 
њи хо ве до де ле и кон тро лу упо тре бе. Има ју ћи у ви ду 
рас про стра ње ну прак су да се код нас др жав ни под-
сти ца ји ин ве сти ци ја ма до де љу ју у ди рект ним пре го-
во ри ма при ват них, до ма ћих и стра них ком па ни ја са 
нај ви шим функ ци о не ри ма вла де и да се као ре зул тат 
тих пре го во ра по ја вљу ју под сти ца ји ко ји су да ле ко 
из над усво је них стан дар да Европ ске уни је и стан дар-
да ко ји се при ме њу ју у ме ђу на род ној прак си, мо же 
се ре ћи да је то јед на од ве ћих пре пре ка при вла ча-
њу ве ћих ин ве сти ци ја. Мно ге ком па ни је не же ле да 
уче ству ју у тр жи шном над ме та њу у зе мља ма у ко ји-
ма не ке ком па ни је има ју све, а дру ге не ма ју ни ка кве 
олак ши це у ре а ли за ци ји ин ве сти ци ја.

У по ре ђе њу са зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је, 
Ср би ја  ни је до де ли ла ве ли ку др жав ну по моћ из ра-
же ну у ап со лут ним из но си ма, али је и да ље за др-
жа ла ви со ко уче шће под сти ца ја у БДП, од 1,3 %, за 
раз ли ку од 25 зе ма ља чла ни ца ЕУ чи је уче шће из-
но си око 0,4 %, што ука зу је на опре де ље ње  да се 
охра бре стра ни ин ве сти то ри да до ђу у Ср би ју, као и 
до ма ћи ула га чи, а с дру ге стра не ре зул та ти ни су ни 
бли зу оче ки ва њи ма. Ако се има у ви ду уку пан из нос 
др жав них под сти ца ја, са свим је ја сно да су гра ђа ни и 
при вре да пла ти ли пре ви со ку це ну не у ре ђе но сти ре-
гу ла ти ве у овој обла сти. 

Ре зул та ти не мо гу да бу ду дру га чи ји све док је дан 
ин ве сти тор у то ку го ди не до би је ве ћу по др шку за 
ре а ли за ци ју свог ула га ња од по др шке свим оста-
лим при вред ним гра нама за јед но; док се под сти ца-

ји одо бра ва ју цен тра ли зо ва но и на не тран спа рен тан 
на чин; док не ма пла на раз во ја кључ них при вред них 
гра на и рас по де ле суб вен ци ја по гран ском, али и те-
ри то ри јал ном при ни ци пу; док не ма ја сних кри те ри-
ју ма за од лу чи ва ње о ви си ни др жав них под сти ца ја 
ко је не ки ин ве сти тор мо же да оче ку је. Нео п ход не су 
зна чај не про ме не у за ко ни ма, али и у це ло куп ном 
при сту пу др жав ним под сти ца ји ма. 

Др жав ни под сти ца ји се мо гу пру жа ти у ве ли ком бро-
ју ви до ва. Нај по зна ти ји и нај за сту пље ни ји ви до ви су: 
по ре ски под сти ца ји, суб вен ци је и по вољ ни кре ди ти. 
Прак са раз ви је них зе ма ља је да одо бра ва ју око 50 
% суб вен ци ја, 44 % по ре ских под сти ца ја, а оста так 
се од но си на по вољ не кре ди те. Ме ђу тим, у усло ви-
ма ве ли ког др жав ног де фи ци та, ви со ког ни воа јав не 
по тро шње, ни ске кон ку рет но сти при вре де, ва жно је 
обез бе ди ти да по сто ји што ве ћи број ко ри сни ка др-
жав них под сти ца ја, да по сто ји мо ти ва ци ја ин ве сти то-
ра да по ве ћа ју сво је ула га ње у про ши ре ње ка па ци те-
та и да за по шља ва ју што ви ше љу ди. То се пре мо же 
по сти ћи по ре ским олак ши ца ма не го суб вен ци ја ма. 

Пр ва про ме на ко ју ће мо уве сти је пре о ри јен та ци ја са 
ра ста уче шћа суб вен ци ја у укуп ним под сти ца ји ма на 
раст по ре ских под сти ца ја и по вољ них кре ди та као 
об ли ка др жав них под сти ца ја. По ре ске олак ши це мо-
гу да се од но се на ду жи рок, а њи хов ко на чан обим 
за ви си од то га ко ли ко ће ра сти обим ак тив но сти ин-
ве сти то ра. При ме ри та квог при сту па до ла зе из Пољ-
ске, Сло вач ке и Ма ђар ске, у ко ји ма су ауто мо бил ским 
ком па ни ја ма одо бре не од ре ђе не олак ши це, без гор-
њег огра ни че ња у оби му и ли не ра не по ве за но сти са 
оби мом пла ће ног ПДВ и по ре за на за ра де за по сле-
них. 

И по ред очи глед них пред но сти по ре ске олак ши це 
код нас има ју опа да ју ће уче шће у укуп ним под сти ца-
ји ма и у по је ди ним го ди на ма су из но си ле са мо 25 %. 
Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да нај и зда шни ји 
по ре ски при ход, при ход од ПДВ, не под ле же осло-
ба ђа њу, мо же се ре ћи да ова квом ори јен та ци јом не 
мо же до ћи до под ри ва ња при ли ва у бу џет, јер би се 
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сва сма ње ња на док на ди ла ра стом у на пла ти ПДВ, а 
ду го роч но при хо ди бу џе та би би ли уве ћа ни. 

Фи скал ни под сти ца ји тре ба да бу ду де фи ни са ни у 
скла ду са ин те ре си ма срп ске еко но ми је, па тек он да, 
у скла ду са зах те ви ма ЕУ, на ро чи то у пе ри о ду док је 
глав ни из вор њи хо вог фи нан си ра ња рас ход или сма-
ње ње при хо да бу џе та зе мље. 

Бр за и че ста из ме на прав них про пи са и за ко на са 
ци љем бр зе хар мо ни за ци је са пра вом ЕУ ду го роч но 
ни је до бра, на ро чи то ако се бла го вре ме но не до не су 
но ви ин стру мен ти фи скал не по ли ти ке ко ји ће за ме-
ни ти по сто је ће. По себ но је штет но до но си ти од лу ке, 
уред бе о из у зе ћу од при ме не про пи са ко ји ве же за 
све ин ве сти то ре, уз обра зло же ње да се ра ди о стра-
те шком парт нер ству са од ре ђе ним ин ве сти то ри ма. 
Уко ли ко се и до но се та кве од лу ке, он да за њи хо во 
до но ше ње мо же би ти над ле жан са мо онај ор ган ко ји 
је ва же ће про пи се до нео, а у слу ча ју Ср би је то је На-
род на Скуп шти на.

Дру га про ме на од но си се на по ве ћа ње оби ма кре-
ди та ко ји ће би ти ди стри бу и ра ни при вред ни ци ма, 
по себ но ма лим и сред њим пред у зе ћи ма, ко ји има ју 
раз вој не пла но ве, а чи ји је ка пи тал не до во љан да их 
ре а ли зу ју, ни ти обез бе ђу је до вољ ну кре дит ну спо-
соб ност за за ду жи ва ње код по слов них ба на ка. Фонд 
за раз вој Ср би је го ди шње пла си ра око 100 до 150 
ми ли о на евра кре ди та. По тре бе при вре де за ова квом 
вр стом кре ди та су из у зет но ве ли ке, та ко да је нео п-
ход но ви ше стру ко по ве ћа ти кре дит ни по тен ци јал ове 
ин сти ту ци је. Има ју ћи у ви ду да се ра ди о кре дит ним 
сред стви ма ко ја се вра ћа ју у ро ку од три до пет го ди-
на са од ре ђе ном ка ма том чи ји је ни во нај по вољ ни ји у 
зе мљи, вре ме ном би се обим тих сред ста ва уве ћа вао, 
као и зна чај ове ин сти ту ци је за да ље ши ре ње по др-
шке при вре ди. 

Тре ћа про ме на од но си се на ин сти ту ци о нал ну ор га-
ни за ци ју про це са до де ле др жав них под сти ца ја. Са да 
се др жав ни под сти ца ји у це ло сти одо бра ва ју у јед-
ном ми ни стар ству, иако од лу ке о до де ли те ре те бу џет 

ве ћег бро ја ми ни стар ста ва. Ка ко још увек не по сто ји 
је дин стве ни ре ги стар до де ље них др жав них под сти-
ца ја по ра зним осно ва ма, по сто је при ме ри ком па ни ја 
ко је су до би ле под сти ца је у ви ду суб вен ци ја, узе ле 
по вољ не кре ди те од Фон да за раз вој, има ју пра во 
да ума ње упла те по ре за за део ко ји би пла ти ли за 
но ве за по сле не, при ми ле су и јед но крат ну по моћ по 
осно ву за по шља ва ња при прав ни ка са спи ска не за-
по сле них код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
а од ло кал не са мо у пра ве су до би ле на ко ри шће ње 
гра ђе вин ско или ин ду стриј ско зе мљи ште без на док-
на де или по из у зет но по вољ ним це на ма. На тај на чин 
мно ге дру ге ком па ни је или пред у зет ни ци ни су има ли 
при ли ке да до би ју није дан од ових ви до ва по др шке, 
а мно ге су и од у ста ле од ин ве сти ци о них на ме ра. Ка-
ко би се из вр ши ла ко ор ди на ци ја пру жа ња по др шке 
ин ве сти ци ја ма, усво ји ће мо ре ше ње по ко ме у те лу 
ко је до но си од лу ку о оби му и ви до ви ма по мо ћи рав-
но прав но уче ству ју пред став ни ци свих ми ни стар ста-
ва и ин сти ту ци ја ко је се по ја вљу ју као по тен ци јал ни 
пру жа о ци по др шке. На тај на чин се по сти же и да ле ко 
ви ши об лик тра спа ре но сти по ступ ка у про це су до де-
ле, а ка сни је и кон тро ле ко ри шће ња одо бре них сред-
ста ва. 

Сма тра мо да је по треб но на пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
те ла ко ја се ба ве оце ном при спе лих при ја ва за др-
жав не под сти ца је и њи хо вим одо бра ва њем, од те ла 
ко ја кон тро ли шу на чин упо тре бе др жав них под сти-
ца ја и ефек те, ка ко би се из бе гла си ту а ци ја да исти 
др жав ни ор ган од лу чу је о до де ли сред ста ва и вр-
ши кон тро лу ко ри шће ња сред ства др жав не по мо-
ћи. Кон тро лу др жав не по мо ћи ће оба вља ти ко ми си-
ја не за ви сна од из вр шне вла сти. Са да шња за кон ска 
ре ше ња ре гу ли шу у јед ној ме ри, ма да не до вољ ној, 
про цес кон тро ле до де ље не др жав не по мо ћи, али 
про цес до де ле је пот пу но не струк ту и ран. 

Основ на иде ја за про ме ну и за о кру жи ва ње по сто је-
ћих за кон ских ре ше ња у овој обла сти је да се спре чи 
да ље на ру ша ва ње кон ку рен ци је и сло бод не тр го ви-
не уну тар Ср би је због не рав но прав не и не кон тро ли-
са не ин тер вен ци је ор га на др жа ве у до ме ну по др шке 



95

ПОД СТИ ЦА ЈИ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА МА

ре а ли за ци ји ин ве сти ци ја ко је ре а ли зу ју прав на ли ца 
у ци љу по кре та ња или про ши ре ња сво је де лат но сти. 

Због не ре гу ли са но сти ове обла сти у прет ход ном пе-
ри о ду су др жав ни ор га ни по сту па ли не план ски, без 
ја сних кри те ри ју ма и ци ље ва, те су у од ре ђе ној ме ри 
ути ца ли на рав но прав ност уче сни ка на до ма ћем, али 
и ме ђу на род ном тр жи шту, чи ме су ди рект но угро же-
на основ на на че ла пру жа ња др жав них под сти ца ја 
ин ве сти ци ја ма. По др шка је у раз ли чи тим ви до ви ма 
пру жа на су прот но на че ли ма ну жно сти, рав но прав но-
сти и тран спа рент но сти. Због то га је нео п ход но да се 
обез бе ди за шти та при ме не ових на че ла у ви ду за ко-
ном ре гу ли са них по сту па ка у про це су до де ле и кон-
тро ле упо тре бе др жав них под сти ца ја. 

Ус по ста вље њем аде кват них ин стру ме на та кон тро ле 
и из ве шта ва ња о до де ље ним др жав ним под сти ца ји-
ма спре чи ће се нео д го вор но по на ша ње уче сни ка у 
свим фа за ма про це са од лу чи ва ња о до де ли по мо ћи, 
али и ко ри сни ка сред ста ва, у про це су ко ри шће ња до-
де ље них сред ста ва. Ува жи ће се и ре ги о нал не и сек-
тор ске раз ли ке у по гле ду усме ра ва ња др жав них под-
сти ца ја, ка ко би се оства рио до при нос рав но мер ном 
ре ги о нал ном раз во ју, али и уна пре ђе њу при вред не 
струк ту ре за мље. 

Под сти ца ји ин ве сти ци ја ма тре ба да се до де љу ју на 
осно ву ше ме под сти ца ја ко ја ће се де фи ни са ти ак ти-
ма ми ни стар ста ва и дру гих ор га на др жав не упра ве, 
по тен ци јал них да ва ла ца др жав них под сти ца ја ин ве-
сти ци ја ма. Ше мом под сти ца ја се де фи ни ше уку пан 
обим под сти цај них сред ста ва  и њи хо ва рас по де ла 
по ста ти стич ким окру зи ма. Осим то га, ше мом др жав-
не по мо ћи ће се уре ди ти и гор ња гра ни ца уче шћа по-
је ди них ви до ва под сти ца ја у укуп ним под сти ца ји ма 
ко ји су пла ни ра ни у то ку го ди не, као и мак си мал но 
уче шће под сти ца ја у укуп ној ин ве сти ци ји. На осно-
ву ше ме под сти ца ја тре ба да се обез бе де усло ви за 
да ва ње ве ћих под сти ца ја у окру зи ма ко ји се на ла зе 
на ни жем ни воу раз во ја, а што се од ре ђу је на осно-
ву сто пе не за по сле но сти и кре та ња про се ка за ра да у 
од но су на нај бо љи округ. 

У при ме ни фи скал них ис тру ме на та за из град њу кон-
ку рент но сти бит но је да др жа ва у што ма њем оби му 
ко ри сти ad hoc ме ре, од но сно да при ме њу је фи скал-
не под сти ца је ко ји се ауто мат ски ак ти ви ра ју уко ли ко 
се ис пу не објек тив ни кри те ри ју ми за њи хо во ко ри-
шће ње. У прак си зе ма ља ко је су уве ле при ме ну прин-
ци па рав но прав не до ступ но сти под сти ца ји ма за све 
ин ве сти то ре, на сај то ви ма ми ни стар ста ва се на ла зе 
обра сци за апли ка ци је за по др шку са ауто мат ским 
кал ку ла то ри ма оче ки ва ног оби ма по др шке, ко ји узи-
ма ју у об зир све уна пред де фи ни са не кри те ри ју ме за 
од лу чи ва ње. Сред ства по др шке се до де љу ју на осно-
ву јав но рас пи са них кон кур са, ко ји су у по је ди ним ми-
ни стар стви ма стал но отво ре ни. 

Сред ства др жав них под сти ца ја тре ба усме ри ти на 
раз вој про из вод них, тех но ло шки ви со ко раз ви је них 
гра на, као и услу га ко је мо гу би ти пред мет ме ђу на-
род не тр го ви не. Основ ни раз лог то ме је што су то 
кључ ни из во ри ра ста еко ном ских ин ди ка то ра раз во ја 
као што су за по сле ност, бру то дру штве ни про из вод, 
из воз, тех но ло шки раз вој и дру го. Нај ви ше сред ста ва 
тре ба усме ри ти на оне ин ве сти ци је ко је обез бе ђу ју 
нај ве ћу за по сле ност, нај ве ћи при ход по за по сле ном 
као и нај ве ће ула га ње по но во о тво ре ном рад ном ме-
сту, што је ин ди ка тор тех но ло шког ни воа ре а ли зо ва-
не ин ве сти ци је.

Уве шће се и ин стру мен ти об у ста вља ња и по вра ћа ја 
др жав них под сти ца ја у слу ча је ви ма ка да ко ри сни-
ци сред ста ва не ис пу ња ва ју усло ве ко ји су утвр ђе ни 
у уго во ри ма о до де ли др жав них под сти ца ја, а ко ји 
су скло пље ни у скла ду са усло ви ма за до би ја ње др-
жав них под сти ца ја. Да би се обез бе ди ла мо гућ ност 
по вра ћа ја у слу ча ју не ис пу ње ња уго во ре них оба ве за 
ко ри сни ка др жав них под сти ца ја, нео п ход но је да ко-
ри сни ци до ста вља ју бан кар ске или дру ге ма те ри јал-
не га ран ци је за ис пу ње ње уго во ра. 

Да би се под ста кле порт фо лио стра не ин ве сти ци је, 
по треб но је раз ви ти прав не и ин сти ту ци о нал не прет-
по став ке за раз вој тр жи шта ка пи та ла као кључ ног 
сег мен та фи нан сиј ског тр жи шта Ср би је.
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Јав но-при ват но парт нер ство као мо дел фи нан си ра-
ња раз вој них про је ка та јав них пред у зе ћа  има зна чај-
не пред но сти: ма ња ула га ња др жа ве, сма ње ње ри зи-
ка за обе стра не, пре нос тех но ло ги је, по де ла до би ти 
од по сло ва ња и др. С дру ге стра не, у на шој прак си 
го то во уоп ште ни су при ме ње ни мо де ли ЈПП у ме ри 
ко ја је мо гу ћа. При ме на овог мо де ла фи нан си ра ња 
ин ве сти ци ја је мо гу ћа и пре по руч љи ва у про јек ти ма 
по пут: из град ње но вих бло ко ва тер мо е лек тра на Ко-
лу ба ра Б и Ни ко ла Те сла, га сне елек тра не 800 МW, 
елек три фи ка ци је и мо дер ни за ци је пру га Же ле зни це 
Ср би је и об на вља ња во зног пар ка, из град ње ко му-
нал не ин фра струк ту ре гра до ва - јав ни пре воз, де по-
ни је, во до вод, ка на ли за ци о на мре жа, чи ме би се дао 
до при нос и ло кал ним раз вој ним про јек ти ма.  

Нај зна чај ни ји до при нос ко ји др жа ва, пре све га вла да, 
мо же да на пра ви на под руч ју за жи вља ва ња прак се 
ЈПП је до но ше ње за ко на и пра те ћих ака та на осно ву 
ко јих се ре гу ли ше овај мо дел ула га ња. Све зе мље у 
окру же њу су та кве за ко не већ до не ле, не ке су већ и 
за кљу чи ле, а не ке и ре а ли зо ва ле про јек те ЈПП, са мо 
Ср би ја на том пла ну ни је спрем на. Са да шња власт је 
ство ри ла мо дел од но са пре ма стра ним и при ват ним 
ула га њи ма ко ји је ка рак те ри сти чан за за о ста ла дру-
штва у ко ји ма се сва ко ула га ње до го ва ра са ми ни-
стри ма и дру гим но си о ци ма из вр шне вла сти. ДСС се 
за ла же за тран спа рен те, ле гал не и сви ма до ступ не 
про це се за кљу че ња уго во ра о ула га њи ма у ин фра-
струк ту ру и јав на пред у зе ћа. 

Пад тра жње у нај ра зви је ни јим зе мља ма за ин фра-
струк тур ним про јек ти ма и ин ве сти ци о на не ак тив ност 
због ри зи ка у из ве сној ме ри ме ња усло ве за ре а ли-
за ци ју ве ли ких ин фра струк тур них про је ка та. Мно ге 
ком па ни је су су о че не са не до стат ком по сла, а све сне 
су да је от пу шта ње вр ло дра ма тич на ме ра, ко ја мо же 
трај но да их из ба ци из по слов не спо соб но сти. Мно ге 
зе мље су све сне те ре ал но сти и спрем не су да по др-
же до би ја ње по сла за њих и на ту ђим тр жи шти ма. 
С дру ге стра не, у ово вре ме ру ске, ки не ске и дру ге 
ком па ни је ра сту ћих еко но ми ја тра же сво ју при ли ку 
да уђу на но ва тр жи шта. То је при ли ка да се ре а ли-

зу ју по сло ви у ин фра струк тур ним про јек ти ма, без за-
ду жи ва ња, на осно ву кон це си ја. При то ме не ма угро-
жа ва ња су ве ре ни те та над имо ви ном јер су  уго во ри 
вре мен ски огра ни че ни. Вр ло је зна чај но да се обез-
бе де бан кар ске га ран ци је за рок и ква ли тет из вр ше-
ња та квих про је ка та, а да се усло ви пру жа ња услу га, 
по себ но це не, ре гу ли шу кроз ме шо ви те ре гу ла тор не 
ко ми си је за це не и ква ли тет. 

При пре мље ни и хит ни про јек ти за ре а ли за цу ју по мо-
де лу кон це си ја стра них ула га ча су про јек ти за ко је 
смо у вре ме уче шћа у вла сти  при пре ми ли про јект ну 
и дру гу нео п ход ну до ку мен та ци ју:

•   ауто пут Хор гош-По же га; 
•   бе о град ски ме тро (са Ру си јом или Ки ном); 
•   же ле знич ки ко ри дор 10; 
•   про је кат раз во ја при ста ни шта и са о бра ћа ја на Ду на ву.

Кључ ни усло ви за при вла че ње стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја су ве за ни за:

•   по ли тич ку ста бил ност у зе мљи и ре ги о ну;
•   уна пре ђе ње ин ве сти ци о ног ам би јен та;
•   из град њу по слов не ин фра струк ту ре.

Нео п ход но је раз ви ти стра те ги ју, од но сно план ме ђу-
на род них про мо тив них ак тив но сти с ци љем из град-
ње по вољ не сли ке о Ре пу бли ци Ср би ји, ста бил но сти 
при ли ка и по вољ но сти усло ва ко ји се ну де стра ним 
ула га чи ма. 

Из град ња по слов не ин фра струк ту ре ко ја је нео п ход-
на за под сти ца ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја об-
у хва та:

•   иден ти фи ко ва ње ин ду стриј ских зо на, при влач них 
за ула га че и из ван тре нут них атрак тив них ло ка ци ја, 
ка ко би се ди вер зи фи ко ва ла ула га ња по це лој Ср-
би ји;

•   сре ђи ва ње вла снич ких усло ва пре за по чи ња ња ин-
ве сти ци је;

•   по др шка ус по ста вља њу ин ду стриј ских пар ко ва;
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•   да ва ње зе мљи шта на ко ри шће ње под по вољ ним 
усло ви ма;

•   ин фра струк тур но опре ма ње ло ка ци ја.

Ме ре ко је се пред ла жу у ци љу ди рект ног под сти ца-
ња стра них, али и до ма ћих ин ве сти ци ја су усме ре не 
на: 

•   олак ши це у по гле ду це не гра ђе вин ског зе мљи шта 
уко ли ко је ње го во ко ри шће ње по ве за но са отва ра-
њем но вих рад них ме ста;

•   при вла че ње ин ве сти то ра ко ји су спрем ни да раз ви-
ја ју ис тра жи вач ке и раз вој не ак тив но сти у Ср би ји и 
да по ди жу оп шти ни во тех нич ко-тех но ло шке опре-
мље но сти;

•   при вла че ње ин ве сти то ра ко ји мо гу да по кре ну ве ћи 
део до ма ћих пред у зе ћа кроз уго во ре о ко о пе ра ци ји 
и за јед нич ком на сту пу на стра ним тр жи шти ма.

Ипак, уме сто за кључ ка тре ба на гла си ти да сва ку ме ру 
ве за ну за под сти ца је ин ве сти ци ја ма тре ба осло бо ди-
ти од пред ра су да да су стра не ин ве сти ци је бо ље од 
до ма ћих. Мно га срп ска пред у зе ћа, као и са ми гра ђа-
ни има ју сред ста ва, има ју во ље да ула жу у Ср би ји, али 
ам би јент у ко ме тре ба да ра де је то ли ко сло жен да је 
лак ше да жи ве у ста бил но сти ка ма та ко је им до но-
се де по но ва на сред ства у бан ка ма. Уоста лом, Ср би ја 
је јед на од ма лог бро ја зе ма ља у ко ји ма је де ви зна 
штед ња по ра сла са 5,5 на 7,5 ми ли јар ди евра, у ко јој 
су и де ви зне ре зер ве уве ћа не за 2 ми ли јар де евра, у 
то ку нај ве ће еко ном ске кри зе у но ви јој исто ри ји. Да-
кле, ин ве сти то ра би би ло у Ср би ји са мо да има усло ва 
у ко ји ма је по ве ре ње у успех ве ће од ри зи ка ко ји увек 
по сто је. Из град ња по ве ре ња је по сао вла де, за то је 
за ре а ли за ци ју овог Про гра ма по треб на вла да у ко јој 
ће ДСС има ти во де ћу уло гу, по пут оне ко ја је при ву-
кла нај ве ће ин ве сти ци је у по след њих де сет го ди на. 
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Гра ђе вин ска ин ду стри ја има из у зе тан зна чај за 
при вре ду Ср би је, јер за по шља ва око 73.000 рад-

ни ка. Ме ђу тим, у про шло сти број за по сле них је био и 
пет пу та ве ћи, а пре са мо три го ди не био је ве ћи за 
30.000. Ло ше ста ње у гра ђе ви нар ству, ко је у свом де-
ло ва њу укљу чу је пре ко 30 при вред них гра на, до ве-
ло је до зна чај ног сма ње ња оби ма по сло ва, па и до 
ве о ма оте жа ног ра да дру гих при вред них гра на. Зна 
се да на јед ног за по сле ног у гра ђе ви нар ству по сао 
има ју још три за по сле на у дру гим при вред ним гра на-
ма, што зна чи да је по ло ви на од из гу бље них рад них 
ме ста у ман да ту ове вла де ре зул тат за по ста вља ња 
гра ђе вин ских пред у зе ћа. Због то га је по раст ин ве сти-
ци ја у гра ђе ви нар ству је дан од кључ них при о ри те та 
ДСС у на ред ном пе ри о ду. 

10.1. По сто је ће ста ње у гра ђе ви нар ству 

Од дру ге по ло ви не 2008. го ди не, бе ле жи се кон стан-
тан раст бро ја уга ше них гра ђе вин ских пред у зе ћа и 
рад њи. Ве ли ка не ли квид ност, ми ни мал на упо сле-
ност ка па ци те та и от пу шта ње рад не сна ге пре те да 
гра ђе вин ску ин ду стри ју до ве ду до пот пу ног ко лап са. 
Је дан од кључ них раз ло га ко ји се, по ред свет ске еко-
ном ске кри зе, све че шће на во ди је енорм но ка шње-
ње др жав них ор га на у из ми ри ва њу оба ве за пре ма 
гра ђе вин ском сек то ру, као и ко ри шће ње ове ви тал не 
гра не у про мо тив не свр хе вла да ју ће ко а ли ци је. На и-
ме, са мо ЈП Пу те ви Ср би је  и дру га јав на пред у зе ћа, 
гра ђе вин ска ди рек ци ја и ре сор на ми ни стар ства ду гу-
ју из во ђа чи ма ра до ва око 60 ми ли јар ди ди на ра. Због 
то га је угро же но оства ри ва ње не са мо број них ин-
фра струк тур них про је ка та, не го су и мно га гра ђе вин-
ска пред у зе ћа сти гла на ко рак до сте ча ја. Уко ли ко се 
не га тив ни трен до ви у гра ђе ви нар ству на ста ве, по ло-
ви на гра ђе вин ских пред у зе ћа би ће уско ро уга ше на. 

Озбиљ на кри за по тре са гра ђе вин ску ин ду стри ју Ср-
би је. И ви со ко град ња је го то во за мр ла, док је обим 
про из вод ње у ни ско град њи и ин ду стри ји гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла опао за ви ше од 50 %. Уче шће у бру-
то дру штве ном про из во ду зе мље сма ње но је са не-

ка да шњих 10 на 3 %. То ме тре ба до да ти и по да так 
да је 2010. го ди не  у Ср би ји уга ше но око 2.000 гра ђе-
вин ских фир ми, без по сла је оста ло ви ше од 20.000 
рад ни ка, док се 2012. го ди не го ди не оче ку је још те-
жа си ту а ци ја.

Обим по сло ва у ни ско град њи је дра стич но сма њен, 
ако се из у зме ре а ли за ци ја про је ка та на Ко ри до ру 10, 
док је ви со ко град ња го то во за мр ла. Пре кри зе го-
то во 90 % цре па ку по ва ло се за но ве објек те, док је 
сада чак по ло ви на за са на ци ју ста рих кро во ва. 

Од укуп но пет на е стак тен де ра ко ји су то ком 2010. и 
2011. го ди не рас пи са ни за ра до ве на Ко ри до ру 10 и 
ауто пу ту „Ју жни Ја дран“, са мо у че ти ри слу ча ја по-
сао су до би ле до ма ће фир ме. Све оста ле де о ни це, за 
ко је су сред ства одо бри ле ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је, до би ле су стра не фир ме. На ве ћи ни кон-
кур са за ра до ве ко ји се фи нан си ра ју из ме ђу на род-
них кре ди та, до ма ће фир ме ни су ни мо гле да се ја ве 
са мо стал но, али ни као но си о ци кон зор ци ју ма, јер су 
тен дер ски усло ви та кви да их оне не мо гу ис пу ни ти. 
Раз лог то ме је чи ње ни ца да до ма ћа пред у зе ћа ко ја 
са да не ма ју у сво јим би лан си ма по сло ве вред не 100 
ми ли о на евра, ни ти ре фе рен це ко је се сти чу на ве-
ли ким ин ве сти ци ја ма, јер ни су ни ре а ли зо ва ни ве ћи 
ин фра струк тур ни про јек ти.

Ин ду стри ја гра ђе вин ског ма те ри ја ла је, та ко ђе, у из-
у зет но те шком по ло жа ју, јер је ди рект но ве за на за 
рад гра ђе вин ске опе ра ти ве. Од 2008. го ди не, у овој 
при вред ној де лат но сти се бе ле жи ве ли ки пад про-
из вод ње. Ло ше ста ње у гра ђе ви нар ству се ди рект-
но од ра зи ло на ову ин ду стри ју, ко ја но ви та лас кри зе 
до че ку је са је два по ло ви ном упо сле них ка па ци те та, 
фор ми ра не су ве ли ке за ли хе, це не су па ле, та ко да се 
ве ћи на пред у зе ћа бо ри да одр жи ли квид ност и со ци-
јал ни мир. То ме у при лог го во ри по да так да је из воз 
ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла у 2009. го ди ни, 
у од но су на 2008. го ди ну, пре по ло вљен. У пр вој по-
ло ви ни 2010. го ди не вред ност из ве зе не ро бе је би ла 
на истом ни воу као и прет ход не го ди не у том пе ри о-
ду, што зна чи да ни је до шло до зна чај ни јег опо рав ка.
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Нео п ход но је да др жа ва до ма ћим из во ђа чи ма гра ђе-
вин ских ра до ва до де ли по сло ве ко ји се фи нан си ра ју 
из бу џе та, а ако и упо сли стра не ком па ни је, оне би 
тре ба ло да за по сло ва ње на на шем тр жи шту има ју 
до ма ће парт не ре од 60 % вред но сти по сла. По треб-
но је и сма ње ње це не гра ђе вин ског зе мљи шта, као и 
пре и спи ти ва ње ствар не це не јед ног ква драт ног ме-
тра ста на. 

Због па да тра жње, тр жи ште ста но ва је ско ро ста ло. 
Гра ђе вин ска ди рек ци ја Ср би је као ин ве сти тор, има 
30 хи ља да ква драт них ме та ра го то вих ста но ва, ко ји у 
Ср би ји не ма ју куп це. Ди рек ци ја ну ди ста но ве у Круп-
њу и Ме две ђи за 300 евра по ква драт ном ме тру, у 
Кур шу мли ји за 420, у Бру су за 500, а у Мла де нов цу 
за 530 евра. Ипак, ку па ца не ма. За мр ло је тр жи ште 
не крет ни на и у Бе о гра ду. Нај јеф ти ни ји ста но ви ко ји 
су на ја вљи ва ни као про је кат од на ци о нал ног ин те ре-
са ни су ни та ко јеф ти ни (око 1300 евра ква драт) јер 
се чак и на сло бод ном тр жи шту мо гу на ћи јеф ти ни ји. 
Због то га је од пла ни ра них 5 хи ља да про да то са мо 
1300, а за оста ле ви ше не ма ин те ре со ва ња.  

Под ста на ри че ка ју дра сти чан пад це не ква дра та, али 
у аген ци ја ма ка жу да ће се це не евен ту ал но сни зи-
ти са мо за 5 до 10 %. И мно ге бан ке су об у ста ви ле 
стам бе не кре ди те, или су им ка мат не сто пе и усло ви 
кре ди ти ра ња та кви да за ин те ре со ва ни бр зо од у ста ну 
од би ло ка кве по ми сли на кре дит. 

10.2. Стра те шки при о ри те ти и ме ре за 
опо ра вак гра ђе ви нар ства

Има ју ћи у ви ду озбиљ ност ста ња, као и по тен ци ја ле 
ко ји ма Ср би ја рас по ла же ка да је у пи та њу гра ђе ви-
нар ство, ДСС ће се по себ но за ла га ти да оно до би је 
ста тус јед ног од стра те шких сек то ра раз во ја. Су но-
врат ко ји је овај сек тор до жи вео од 2008. го ди не ја-
сно по ка зу је да озбиљ ног по ма ка не мо же би ти без 
је дин стве не по ли ти ке ко ја се ба ви гра ђе ви ном, од-
но сно до кле год се не фор ми ра је дин стве но ми ни-
стар ство за ту област. Има ју ћи у ви ду на ве де но, ДСС 

сма тра да је не до пу сти во да ова ко зна ча јан сек тор 
бу де раз би јен и да се пи та ња ко ја су ва жна за ње гов 
раз вој тре ти ра ју у окви ру ви ше ми ни стар ста ва као 
што су Ми ни стар ство за ин фра струк ту ру и енер ге ти ку 
и Ми ни стар ство за шти те жи вот не сре ди не и про стор-
ног пла ни ра ња и ру дар ства. 

Сто га је стра те шки при о ри тет ДСС ус по ста вља ње 
прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра за раз вој гра ђе-
ви нар ства, ко ји под ра зу ме ва:

•   Осни ва ње је дин стве ног Ми ни стар ства про стор ног 
пла ни ра ња и гра ђе ви не у чи јој над ле жно сти би би-
ло пла ни ра ње, про јек то ва ње, во ђе ње и раз вој ви-
со ко град ње, ни ско град ње, и ин ду стри је гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла. Ти ме би се ство рио основ за лак шу 
ко ор ди на ци ју ра да и омо гу ћио аде ква тан раз вој 
овог сек то ра;

•   Убр за ње  про це ду ра  за  до би ја ње  гра ђе вин ских  
до зво ла  и  ре ша ва ње имо вин ско  прав них  пи та-
ња.  Про це ду ра  до би ја ња  гра ђе вин ских до зво-
ла за јед но са ре ша ва њем имо вин ско прав них пи-
та ња је по сту пак за ко ји је  по треб но и ви ше од  
2 го ди не. Ср би ја се  по  бр зи ни  до би ја ња  до зво-
ла и по чет ка  град ње  пре ма  Из ве шта ју  о по сло ва-
њу  за  2012. го ди ну  Свет ске бан ке  на ла зи  на  175. 
ме сту  од  183 зе мље.  Сто га  је  при о ри тет  над  при-
о ри те ти ма  за  по ве ћа ње  оби ма ин ве сти ци ја, до би-
ја ње до зво ла у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Због то га 
је нео п ход но де фи ни са ти  за кон ска  ак та,  ја сна  и  
пре ци зна,  ко ја  де фи ни шу  про це ду ре мак си мал но  
по јед но ста вље не  ко је  не  оста вља ју  про сто ра  за  
раз ли чи та     ту ма че ња.  Чи нов ни ци би ро кра ти је  че-
сто  се  бра не  за ко ни то шћу  и  он да нај че шће  ко че  
по сло ве  или  оста вља ју  се би  про стор  за  ко руп-
ци ју.  Ди ја грам  то ка  про це са  уз  сва ки  за кон ски  
акт  мо же  ја сно  да  ви зу ел но  при ка же по сту пак.  
Нео п ход но  је  да  се  обез бе ди  ин фор ма тор  о  ра-
ду,  пре ци зна  упут ства  са пре ци зним  ро ко ви ма  и  
од го вор но сти ма  шта  ако  се  ро ко ви  не ис по шту ју;

•   Уво ђе ње  ин те гри са ног ин фор ма ци о ног си сте ма  
ко ји  уве зу је  све  чи ни о це из да ва ња  до зво ле од  
су до ва, но та ра  на  ове ри  уго во ра,  пре ко  по ре-
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ске упра ве,  ка та стра,  ди рек ци је  за  из град њу  и  
над ле жних  се кре та ри ја та (имо ви не, ур ба ни зма);

•   До но ше ње за ко на и про пи са бит них за раз вој гра-
ђе ви не и ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла и 
ства ра ње ме ха ни зма за при ме ну за ко на и про пи-
са (Усва ја ње Еуро ко до ва као на ци о нал них про пи-
са и нор ми за про јек то ва ње кон струк ци ја, За ко на о 
обез бе ђе њу пла ћа ња, до но ше ње За ко на о ли зин гу 
не по крет но сти, из ме на За ко на о јав ним на бав ка-
ма- члан 7, јер по сто је ће од ред бе зна че ком плет ну 
ели ми на ци ју срп ске гра ђе вин ске при вре де за нај-
зна чај ни је ин ве сти ци је, и ње го во при ла го ђа ва ње 
ка рак те ру ин ве сти ци о не из град ње обје ка та, до но-
ше ње нео п ход них под за кон ских ака та ка ко би се 
омо гу ћи ла не сме та на при ме на За ко на о из град њи 
и про стор ном пла ни ра њу, итд.);

•   Фор ми ра ње Аген ци је за одр жи ви ин ве сти ци о ни раз-
вој и гра ђе ви нар ство (Фор ми ра ње слу жбе за при пре-
му и над зор ре а ли за ци је про је ка та из ИПА про гра ма);

•   Осни ва ње га рант ног фон да од не ак тив не др жав не 
имо ви не, ко ји би обез бе ђи вао бан кар ске га ран ци је 
гра ђе вин ским пред у зе ћи ма да би мо гла да из во де 
ра до ве у зе мљи и ино стран ству, као и да ре про гра-
ми ра ју оба ве зе ко је има ју пре ма бан кар ском сек-
то ру. На и ме, гра ђе вин ска пред у зе ћа су сво је ко ла-
те ра ле-за ло ге на опре ми и ме ха ни за ци ји да ва ла 
бан ка ма под ве о ма не по вољ ним усло ви ма, због че-
га по сто ји опа сност да фир ма ма бу ду од у зе та сред-
ства нео п ход на за рад. Осни ва њем га рант ног фон-
да бан ке би осло бо ди ле ко ла те ра ле гра ђе вин ских 
фир ми и пре шле на га ран ци ју др жа ве;

•   Хи тан по че так ра да Раз вој не бан ке и пот пу но при-
ла го ђа ва ње ње не по слов не функ ци је оства ре њу 
за цр та них ци ље ва еко ном ске по ли ти ке, што би се 
огле да ло кроз ја чу по др шку по сло ви ма ве ће вред-
но сти, са ве ћим де ви зним ефек том, ма њом уво зном 
за ви сно шћу или ве ћим до при но сом тех но ло шком 
раз во ју, чи ме би се ство рио ка ко кван ти та тив ни, та-
ко и ква ли та тив ни на пре дак у при вред ном раз во ју 
уоп ште;

•   При сту пи ти убр за ној из ра ди не до ста ју ћих про стор-
них и ур ба ни стич ких пла но ва;

•   За вр ше так ка та стра не по крет но сти;

•   Кон ти ну и ра но спро во ди ти ак тив но сти на су зби ја њу 
бес прав не град ње и ра да на “цр но”, као ге не ра то ра 
си ве еко но ми је (оја ча ти ка па ци те те ин спек ци ја, за-
вр ше так ле га ли за ци је обје ка та по диг ну тих без гра-
ђе вин ске или упо треб не до зво ле);

•   Пре и спи ти ва ње ре гу ла ти ве и усло ва под ко ји ма 
се об ја вљу ју тен де ри, ка ко би се омо гу ћи ло да до-
ма ћа пред у зе ћа мо гу рав но прав но са стра ним да 
кон ку ри шу за по сло ве (обез бе ђе ње др жав не по др-
шке за фор ми ра ње кон зор ци ју ма до ма ћих пред у-
зе ћа, по де ла про је ка та на сег мен те или фа зе, што 
би ство ри ло основ за сма ње ње зах те ва у по гле ду 
оства ре не ре а ли за ци је по је ди нач них гра ђе вин ских 
пред у зе ћа у прет ход ном пе ри о ду);

•   Уна пре ђе ње струк ту ре рад не сна ге у обла сти гра ђе-
ви нар ства (ускла ђи ва ње упи сне по ли ти ке са зах те-
ви ма тр жи шта ра да; раз вој сред њег и ви шег струч-
ног обра зо ва ња у ци љу пре ва зи ла же ња про бле ма 
де фи ци тар но сти мла дих ква ли фи ко ва них ка дро ва 
за гра ђе вин ске де лат но сти- да нас се у сред њим 
шко ла ма Ср би је за гра ђе ви нар ство шко лу је са мо 
48 зи да ра, 40 те са ра и 22 ар ми ра ча; ре ша ва ње про-
бле ма ве ли ке не за по сле но сти гра ђе вин ских рад ни-
ка ак тив ним ме ра ма по ли ти ке за по шља ва ња-тре-
нут но је без по сла чак 52.000 гра ђе ви на ца). 

Ло ше ста ње у гра ђе ви нар ству је по сле ди ца не до-
стат ка ам би јен та у ко јем би овај сек тор мо гао нор-
мал но да функ ци о ни ше. За то ДСС сма тра нео п ход-
ним да се хит но до не су сле де ће стра те гиј ске ме ре 
за уре ђи ва ње тр жи шта, ко је би омо гу ћи ле опо ра вак 
гра ђе ви нар ства, а што би има ло ефе кат и на укуп но 
по сло ва ње при вре де:  

•   Сма ње ње оба ве зног де по зи та код стам бе них кре-
ди та на нај ма њу мо гу ћу вред ност;

•   Аде кват но ли цен ци ра ње про јек та на та и из во ђа-
ча ка ко до ма ћих, та ко и стра них на осно ву за ко ном 
утвр ђе них кри те ри ју ма. Ефек ти ове ме ре би би ли 
ви ше стру ки, од су зби ја ња си ве еко но ми је, пре ко 
уво ђе ња ре да на тр жи шту, уки да ња не ло јал не кон-
ку рен ци је и дам пин га, али и по ве ћа ња прав не и фи-
нан сиј ске си гур но сти ин ве сти то ра;
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•   Хит но укла ња ње свих огра ни че ња за ин ве сти то-
ре ка ко би се по кре нуо ин ве сти ци о ни ци клус (По-
јед но ста вље ње и убр за ње про це ду ра за до би ја ње 
гра ђе вин ске до зво ле, од но сно сма ње ње бро ја по-
треб них ре ше ња и са гла сно сти, ди ги та ли зо ва ње 
пла но ва де таљ не ре гу ла ци је зе мљи шта и омо гу ћа-
ва ње њи хо ве до ступ но сти за ин те ре со ва ним стра-
на ма пре ко сај та За во да за ур ба ни зам, до но ше ње 
ака та ко ји од ре ђу ју це ну кон вер зи је, сни жа ва ње 
из но са на кна да за опре ма ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта);

•   Уна пре ђе ње ор га ни зо ва ња ин спек циј ских слу жби, 
на свим ни во и ма, та ко да струч но и ефи ка сно пра те 
спро во ђе ње про пи са и ква ли тет из вр ше них ра до ва;

Је дан од стра те шких при о ри те та ДСС-а ће би ти раз-
вој ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла, ко ја има 
ду гу тра ди ци ју и ре но ме, на прин ци пи ма одр жи во-
сти. Фа бри ке из ове бран ше на ла зе се ши ром Ср би-
је, а оно што им је за јед нич ки име ни тељ је да се од 
2009. го ди не су о ча ва ју са ве ли ким про бле ми ма у по-
сло ва њу, бе ле же зна ча јан пад про из вод ње, из во за, 
и бро ја за по сле них. Да би се омо гу ћи ло по ве ћа ње 
кон ку рент но сти пред у зе ћа из обла сти ин ду стри је 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, нео п ход на је мно го ве ћа 
др жав на по др шка, од но сно:

•   Усме ра ва ње тр жи шта да се раз ви ја дуж два прав-
ца: јед ног ко ји би пред ста вља ле ве ли ке и сред ње 
по ве ли чи ни гра ђе вин ске фир ме ко је би оба вља ле 
све вр сте ком плек сних, ве ли ких про је ка та, и дру гог 
ко ји би чи ни ле фир ме ко је се све ви ше спе ци ја ли-
зу ју у од ре ђе ним ни ша ма гра ђе ви не;

•   Ства ра ње осно ва за си сте мат ско и план ско ре струк-
ту ри ра ње пред у зе ћа у про грам ском, ор га ни за ци о-
ном (ра ци о на ли зо ва ње ор га ни за ци о не струк ту ре 
гра ђе виснких фир ми), и ка дров ском сми слу, као и 
њи хо во умре жа ва ње;

•   Обез бе ђи ва ње ак тив не по др шке др жав них ин сти-
ту ци ја за ја ча ње мар ке тин шких функ ци ја пред у зе-
ћа, ра ди ква ли тет ног на сту па на ино стра ном тр жи-
шту (су фи нан си ра ње уче шћа на сај мо ви ма, по моћ 
при из ра ди про мо ма те ри ја ла, сај то ва, итд.);

•   Утвр ђи ва ње си сте ма под сти цај них ме ра гра ђе вин-
ским пред у зе ћи ма за уво ђе ње Сер ти фи ко ва ног 
си сте ма упра вља ња ква ли те том и уво ђе ње си сте-
ма упра вља ња из вр ше њем (уво ђе ње и при ме на 
стан дар да ИСО 9000, ИСО 14000 и ИСО 10006 у 
гра ђе вин ским пред у зе ћи ма, уво ђе ње сти му лан са 
за про јек то ва ње и гра ђе ње енер гет ски ефи ка сних 
обје ка та и упо тре бу еко ло шких ма те ри ја ла у гра ђе-
ви нар ству);

•   Обез бе ђи ва ње ду го роч них кре ди та на ме ње них фи-
нан си ра њу на бав ке гра ђе вин ске ме ха ни за ци је и 
опре ме. 

Нај ве ћи, од но сно нај не по сред ни ји про блем гра ђе-
вин ске опе ра ти ве је не ли квид ност. Око 80 % гра ђе-
вин ских пред у зе ћа има про бле ме са ли квид но шћу, 
због че га су им бло ки ра ни ра чу ни, а ти ме и оне мо гу-
ће но да кон ку ри шу за ве ли ке др жав не про јек те. Гра-
ђе вин ска пред у зе ћа ду гу ју ве ли ке из но се бан ка ма, 
до ба вља чи ма, а има ју и не из ми ре не оба ве зе пре ма 
др жа ви. Нај ве ћи ге не ра тор не ли квид но сти је др жа-
ва, од но сно ло кал не са мо у пра ве и јав на пред у зе ћа, 
ко ја ве ли ким гра ђе вин ским пред у зе ћи ма ду гу ју на 
име из ве де них ра до ва око 400 ми ли о на евра, а ду-
го ва ња при ват ног сек то ра су око 230 ми ли о на евра. 
Кре ди ти су ску пи, а усло ви за њи хо во до би ја ње све 
те жи. 

Има ју ћи на ве де но у ви ду, по сто ји чвр ста од луч ност 
ДСС-а да се хит но пре ду зму све нео п ход не ме ре за 
по ве ћа ње ли квид но сти гра ђе вин ског сек то ра. То 
под ра зу ме ва сле де ће:

•   Ре ша ва ње по тра жи ва ња гра ђе ви на ра за из ве де-
не ра до ве ко је фи нан си ра др жа ва, по кра ји на, од-
но сно ло кал не са мо у пра ве и јав на пред у зе ћа (дуг 
ко ји има ју јав на пред у зе ћа пре ма ком па ни ја ма 
гра ђе вин ског сек то ра се мо ра хит но из ми ри ти или 
ком пен зо ва ти са оба ве за ма гра ђе вин ских пред у зе-
ћа пре ма др жа ви по свим осно ва ма; јав на пред у зе-
ћа се мо ра ју оба ве за ти на пла ћа ње до ба вља чи ма 
у ро ку од 60 да на, ка ко др жа ва не би и да ље би ла 
нај ве ћи ге не ра тор не ли квид но сти);
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•   По кре та ње ини ци ја ти ве да др жа ва уче ству је у 
про це су ре про гра ми ра ња оба ве за ко је има гра ђе-
вин ска ин ду стри ја пре ма бан ка ма као ме ди ја тор 
(од бан кар ског сек то ра по треб но је зах те ва ти ре-
фи нан си ра ње и ре про грам бан кар ских кре ди та, јер 
ако бан ке на име сво јих обез бе ђе ња пре у зму опре-
му гра ђе вин ских пред у зе ћа, он да ће то до ве сти до 
пот пу ног уни ште ња гра ђе ви нар ства). Нео п ход но је 
и ре про гра ми ра ње оба ве за гра ђе вин ских пред у зе-
ћа бу џет ским ко ри сни ци ма; 

•   Фи скал но рас те ре ће ње гра ђе ви нар ства ( при ме на 
по себ не сто пе ПДВ од 8% на ре про ма те ри јал, из јед-
на ча ва ње усло ва про ме та но во и згра ђе них и ста рих 
ста но ва, та ко што би ПДВ за про да ју но вог ста на, 
ко ји са да из но си 8%, био на ни воу на кна де пре но-
са ап со лут них пра ва при про да ји ста рих ста но ва од 
2,5%);

•   Уво ђе ње прак се ко ри шће ња но вих фор ми фи нан-
си ра ња гра ђе вин ских по ду хва та (јав но при ват на 
парт нер ства- ЈПП, БОТ, итд.).

Ве ће упо шља ва ње по сто је ћих гра ђе вин ских ка па ци-
те та у усло ви ма знат но из ме ње них тр жи шних усло-
ва пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо ва с ко јим се 
власт ко ја је од го вор на мо ра су о чи ти. Из два ја на су 
од ре ђе на сред ства, али то ни је да ло ре зул та те. Ме ђу-
тим, то се у усло ви ма кри зе по ка за ло не до вољ ним и 
не тран спа рент ним. Раз лог то ме је у до бром де лу то 
што су мно ги од тих про је ка та део по ли тич ких обе ћа-
ња за вре ме из бор них ка ма па ња. Због то га се гра де 
пу те ви и та мо где не тре ба ју, об да ни шта и та мо где 
не ма де це, а спорт ске ха ле у свим ме сти ма, без кри-
те ри ју ма у ве зи са бро јем спор ти ста и раз ви је но шћу 
спорт ских клу бо ва. 

Због из у зет но те шког ста ња у ком се на ла зи гра ђе ви-
нар ство, ДСС сма тра да по сто ји по тре ба да се пре ду-
зму сле де ће ме ре за под сти ца ње упо сле но сти у гра-
ђе вин ском сек то ру:

•   Да се у свим стра те шким про јек ти ма (Ко ри дор 10 и 
7, ауто пут Ју жни Ја дран, стам бе на из град ња) ко је 
др жа ва фи нан си ра омо гу ћи уче шће до ма ћих гра-

ђе вин ских пред у зе ћа ко ја има ју ре фе рен це, за по-
шља ва ју зна ча јан број при ја вље них рад ни ка и ко ја 
има ју ко лек тив не уго во ре, а да се при ре а ли за ци ји 
тих про је ка та у знат ној ме ри ко ри сти до ма ћи гра ђе-
вин ски ма те ри јал. На овај на чин би мо гли да се упо-
сле и про из во ђа чи ци гле, цре па, це мен та, ке ра ми ке, 
ин ста ла ци о ног ма те ри ја ла, дрв не гра ђе, итд;

•   У ци љу по кре та ња ин ве сти ци о ног ци клу са, нео п-
ход но је ус по ста вља ње стра те шког парт нер ства до-
ма ћих са стра ним гра ђе вин ским пред у зе ћи ма, при 
че му би др жа ва тре ба ло ја сно да де фи ни ше про це-
ду ре за кон ку ри са ње у ре а ли за ци ји по сло ва за под-
сти ца ње гра ђе ви не у усло ви ма еко ном ске кри зе, 
ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та или НИП-а. Под тим 
под ра зу ме ва мо да стра не ком па ни је ко је же ле да 
уче ству ју у ре а ли за ци ји про је ка та ко је др жа ва фи-
нан си ра тре ба да има ју до ма ће парт не ре од 40 до 
60 % вред но сти по сла. По треб но је да гра ђе вин ске 
фир ме за кљу чу ју уго во ре о гра ђе њу по по себ ном 
про гра му– За ко ну о ин ве сти ци о ним објек ти ма ко је 
фи нан си ра др жа ва;

•   Ва же ње За ко на о под сти ца њу гра ђе вин ске ин ду-
стри је у усло ви ма еко ном ске кри зе тре ба про ши-
ри ти и на про јек те ко ји се фи нан си ра ју уз уче шће 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја или на осно ву ме ђу др-
жав них спо ра зу ма;

•   Де фи ни са ти ду го роч ну стра те ги ју стам бе не из град-
ње (утвр ђи ва ње ме ре при хва тљи вог фи нан си ра-
ња пре ко др жав них про гра ма под сти ца ња ста но-
град ње, из град ња ста но ва за со ци јал но угро же не, 
вој ску, по ли ци ју, итд., на ста вак суб вен ци о ни ра ња 
стам бе них кре ди та, и сл.).

При ход гра ђе вин ских пред у зе ћа од по сло ва у ино-
стран ству пао је за 60 % од 2008. до 2010. го ди не. 
Де ви зни при лив од не ка да шњих 2,5 до 2,8 ми ли јар-
ди до ла ра го ди шње свео се на све га 200 ми ли о на. 
То ука зу је да је за уна пре ђе ње из во за пре ко по треб-
на стра те ги ја по ве ћа ња из во за услу га. Оства ре ње 
стра те ги је из во за услу га зах те ва да се др жа ва ви ше 
ан га жу је, пру жи за шти ту, си гур ност и сти му ла ци ју за 
ино стра но по сло ва ње, што се мо же по сти ћи спро во-
ђе њем сле де ћих ме ра: 
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•  Раз вој при вред не ди пло ма ти је у функ ци ји уна пре-
ђе ња из во за (при вред не ди пло ма те тре ба да отво-
ре пу те ве гра ђе вин ским пред у зе ћи ма у окви ру 
сво јих по се та од ре ђе ним ино стра ним под руч ји ма, 
обез бе де ин фор ма ци је о из во зним шан са ма, до-
при не су ве ћој ва ло ри за ци ји по сто је ћих би ла те рал-
них спо ра зу ма, омо гу ће су сре те пред став ни ка до-
ма ћих и стра них пред у зе ћа, итд.);

•  До ка пи та ли за ци ја и про ши ре ње функ ци ја Раз вој-
не бан ке Вој во ди не и по че так ра да Раз вој не бан ке 
Ср би је ка ко би мо гле аде ква та но да по др же гра-

ђе вин ска пред у зе ћа у ино стран ству (кре ди ти ра ње, 
да ва ње га ран ци ја гра ђе вин ским фир ма ма, оси гу ра-
ње из во зних по сло ва).

ДСС ће ини ци ра ти ре дов но при ку пља ње и пу бли ко-
ва ње по да та ка од стра не При вред них ко мо ра-Од-
бо ра за гра ђе ви нар ство као осно ве за пред у зи ма ње 
ме ра за под сти цај из во за (ин фор ма ци је о рас пи са-
ним ино стра ним тен де ри ма, кри те ри ју ми нео п ход ни 
за уче шће гра ђе вин ских пред у зе ћа на ино стра ним 
тен де ри ма, ин фор ма ци је ве за не за до ма ће тр жи ште 
и гра ђе вин ска пред у зе ћа).
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Ко ли ко ста бил но по сло ва ње ве ли ких при вред них 
си сте ма зна чи за сва ку зе мљу, по себ но ма лу, са не-

до вољ но раз ви је ном при вред ном струк ту ром са зна ли 
смо са по ср та њем Ју Ес Сти ла, За ста ве, РТБ Бор, ЕИ 
Ни ша, и још ни за дру гих пред у зе ћа од ко јих је за ви сио 
уку пан жи вот гра до ва у ко ји ма по слу ју. Ве ли ки си сте-
ми су осно ва при вре де сва ке зе мље, а њи хов зна чај се 
уве ћа ва са сма ње њем и си ро ма ше њем зе мље. На жа-
лост Ср би ја је из ло же на ути ца ји ма оба прав ца про ме-
на, за то се ДСС за ла же за мно го си сте ма тич ни ју бри гу 
о ве ли ким си сте ми ма. 

У Ср би ји има пре ко 70.000 ре ги стро ва них при вред них 
дру шта ва и пре ко 240.000 пред у зет ни ка. Ма ла и сред-
ња пред у зе ћа и пред у зет ни ци за по шља ва ју не што ма-
ње од по ло ви не за по сле них, оства ру ју 40% при хо да, 
али њи хо ва ефи ка сност и ве ли чи на је рет ко до вољ на да 
обез бе ди из ла зак на стра на тр жи шта и зна чај ни ји раст 
бру то до ма ћег про из во да. У том по гле ду мно го зна чај-
ни ју уло гу има ју ве ли ке ком па ни је и по слов ни си сте ми. 
Ма ње од 1% ком па ни ја (ма ње од 700) спа да у гру пу ве-
ли ких, али се њи хов зна чај за еко но ми ју Ср би је не ме ри 
њи хо вим бро јем већ до при но сом ра сту бру то до ма ћег 
про из во да, за по шља ва њу, из во зу, по ди за њу тех но ло-
шког ни воа и обра зо ва ња за по сле них, ко ји је го то во јед-
нак до при но су ко ји има ју сва ма ла и сред ња пред у зе ћа. 

У ве ли ким пред у зе ћи ма ра ди че твр ти на свих за по сле-
них, оства ру је се ви ше од по ло ви не укуп них при хо да у 
при вре ди, а из воз са мо пет нај ве ћих из во зни ка чи ни 
15% укуп ног из во за Ср би је. Го то во све ве ли ке ком па-
ни је код нас спа да ју у де лат ност ин ду стриј ске про из-
вод ње и јав ног сек то ра.

Еко ном ска кри за је по твр ди ла по зна ту исти ну, а то је 
да осно ву на ци о нал ног бо гат ства и еко ном ске без-
бед но сти сва ке др жа ве чи ни кон ку рент на при вре да. 
Због то га при о ри тет у раз во ју и ула га њи ма у вре ме 
еко ном ске кри зе у Ср би ји тре ба да ти сле де ћим при-
вред ним де лат но сти ма:

•  По љо при вре да 
• Ма ши но град ња 

• Елек тро-ма ши но град ња
• Хе миј ска ин ду стри ја
• Ме тал ска ин ду стри ја
• Гра ђе ви на  
• Енер ге ти ка
• Тран спорт
• На мен ска ин ду стри ја

Ове гра не кре и ра ју две тре ћи не при хо да це ло куп не 
ин ду стри је и због то га тре ба да бу ду по др жа не да се 
да ље раз ви ја ју, ка ко би ли де ри у овим гра на ма и да-
ље за у зи ма ли ли дер ске по зи ци је не са мо на до ма-
ћем, ре ги о нал ном, већ и гло бал ном тр жи шту. На по ри 
и ме ре по др шке мо ра ју би ти усме ре ни и на убр за ње 
ре ви та ли за ци је на ших тра ди ци о нал них из во зних 
гра на, као што су гра ђе ви нар ство, ма шин ска, елек-
тро и дрв на ин ду стри ја, ко је су не ка да има ле ли дер-
ске по зи ци је у из во зу, али и за по шља ва њу. 

Тра ди ци о нал но се по др шка др жа ве усме ра ва ка ма-
лим и сред њим пред у зе ћи ма. С дру ге стра не, др жа ве 
пре ко сво јих ве ли ких пред у зе ћа оства ру ју ути цај на 
ме ђу на род на еко ном ска и по ли тич ка кре та ња и ти ме 
под у пи ру оства ри ва ње сво јих гло бал них ци ље ва. 

Има ју ћи у ви ду та кву уло гу и до при нос ве ли ких ком-
па ни ја, по себ но до ма ћих, ДСС се за ла же за раз вој ин-
стру ме на та по др шке ве ли ким ком па ни ја ма ко је до-
при но се уна пре ђе њу кон ку рент но сти на до ма ћем и 
ме ђу на род ном пла ну и по ве ћа њу на шег еко ном ског 
ути ца ја и не за ви сно сти у гло бал ним раз ме ра ма.

Нео п ход но је не ко ли ко пу та по ве ћа ти бу џет Фон-
да за раз вој, са на ме ном фи нан си ра ња са на ци о них 
про гра ма у при вре ди. Осно ву оправ да но сти при ме-
не ова кве ме ре ви ди мо у чи ње ни ци да је отва ра ње 
јед ног рад ног ме ста ску пље за др жа ву не го по др шка 
ње го вом очу ва њу. Сред ства за ове на ме не тре ба 
до де љи ва ти на осно ву јав ног по зи ва, ка ко би обез-
бе ди ли усло ве за рав но пра ван по ло жај свих пред-
у зе ћа за ин те ре со ва них за ову вр сту по мо ћи. Усло ви 
одо бра ва ња кре ди та, кри те ри ју ми оце њи ва ња при-
сти глих зах те ва и од лу ке о до де ли мо ра ју би ти јав ни. 
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Ко ри сни ци кре ди та су ду жни да под не су од го ва ра-
ју ће га ран ци је за вра ћа ње кре ди та, као и по слов не 
пла но ве ко ји оправ да ва ју до де лу ове вр сте кре ди та.
 
Ра ни ја прак са пру жа ња ди рект не по др шке пред у зе-
ћи ма у не про фи та бил ним гра на ма и ме ша ње у тр жи-
шне ме ха ни зме, осим ка да је у пи та њу за шти та од 
мо но по ла, по ка за ла се ма ње ефек тив ном од прак-
се по бољ ша ња ефи ка сно сти тр жи шта, уна пре ђе ња 
по слов не ин фра струк ту ре ко ју пред у зе ћа ко ри сте 
(енер ге ти ка, са о бра ћај, те ле ко му ни ка ци је) и уче шћа 
у по ди за њу оп штег и спе ци ја ли зо ва ног зна ња за по-
је ди не гра не и по сре до ва ња др жа ве у про на ла же њу 
стра те шких парт не ра или ин ве сти то ра за при ва ти за-
ци ју ма ње успе шних пред у зе ћа. 

Зна чај ин ду стриј ске про из вод ње је ви ше стру ки и 
мул ти пли ка ти ван. По ред ди рект них ко ри сти од раз-
во ја ин ду стри је, раз ви ја се и пра те ћа услу жна де лат-
ност, обез бе ђу је се рав но мер ни ји ре ги о нал ни раз вој 
и по ди же се ни во тех но ло шке опре мље но сти свих 
дру гих гра на по ве за них са ин ду стри јом. Због то га ће 
се Де мо крат ска стран ка Ср би је за ла га ти за при ме ну 
ин стру ме на та по др шке ве ли ким пред у зе ћи ма у ви ду:

•  фор ми ра ња ин тер вент ног фон да за по моћ ве ли ким 
при вред ним си сте ми ма у ци љу олак ша ва ња пре ва-
зи ла же ња по сле ди ца кри зе и по кре та ња раз вој них 
про гра ма; 

•  ди рект не по др шке уво ђе њу но вих тех но ло ги ја кроз 
кре дит ну по др шку ин ве сти ци ја ма за уво ђе ње но-
вих тех но ло ги ја и опре ма ње;

•  ди рект не по др шке по бољ ша њу ка дров ских по тен-
ци ја ла кроз су фи нан си ра ње про гра ма уса вр ша ва-
ња за по сле них; 

•  фи скал них под сти ца ја из во зним ак тив но сти ма;
•  су фи нан си ра ња про це са ре струк ту ри ра ња ве ли ких 

пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву, ра ди по ди за ња 
кон ку рент но сти и вред но сти ка пи та ла пре при ва ти-
за ци је;

•  по кри ва ња „из ла зних тро шко ва“ у гра на ма ко је су 
ду го роч но гло бал но или у ре ле вант ним зе мља ма 
ма ње про фи та бил не;

•  пре фе рен ци јал ног по ве зи ва ња пред у зе ћа у јав ном 
сек то ру и ве ли ких по слов них си сте ма у зе мљи;

•  за јед нич ких ин ве сти ци ја др жа ве и при ват них ком-
па ни ја у про јек те од оп штег ин те ре са.

Ин стру мен ти по др шке ће се при ме њи ва ти флек си-
бил но и ци ља но, у за ви сно сти од спе ци фич них по-
тре ба ре про дук тив них ци клу са гра не или тр жи шта 
на ко ме пред у зе ћа по слу ју, да би от кло ни ли баш оне 
про бле ме ко ји спу та ва ју раст кон ку рент но сти ве ли-
ких пред у зе ћа. За ла же мо се да ин стру мен ти по др-
шке ко ји ће се при ме њи ва ти бу ду:

•  тран спа рент ни,
•  не ди скри ми на тор ни,
•  при вре ме ног ка рак те ра,
•  не фи нан сиј ски, од но сно да се ми ни ми зи ра ју ди-

рект на да ва ња из    бу џе та за одр жа ва ње по сло ва-
ња или по ди за ње кон ку рент но сти. 

Од го вор на по ли ти ка пре ма еко ном ском ра сту и кон-
ку рент но сти на ших пред у зе ћа на стра ним тр жи шти-
ма нас оба ве зу је на ин тен зи ви ра ње на по ра вла де 
да пред ста вља, по ве зу је и за сту па на ше ком па ни је 
у су сре ти ма са пред став ни ци ма вла да и при вре де 
дру гих зе ма ља, да ор га ни зу је ме ђу на род не су сре те и 
про мо ци је при вред них по тен ци ја ла Ср би је, да јав но 
за сту па ин те ре се зе мље и свих ње них гра ђа на, и да 
се за ла же да се на ши еко ном ски ин те ре си за шти те 
у свим ме ђу на род ним фи нан сиј ским и дру гим ин сти-
ту ци ја ма. По себ но за ла га ње мо ра би ти ис по ље но у 
ве зи са имо ви ном, по сло ва њем и при ва ти за ци јом 
пред у зе ћа на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ја су би ла но си о ци 
при вред ног раз во ја, а са да се њи хо ва имо ви на не ле-
гал но узур пи ра, ко ри сти и про да је.

Да би се уна пре ди ла кон ку рент ност на ше при вре де 
по треб но је пред у зе ти низ ме ра, од ко јих су нај зна-
чај ни је: 

•  Фор ми ра ње до дат ног ин ве сти ци о ног фон да за суб-
вен ци о ни ра не кре ди те и под сти цај из во зу нај зна-
чај ни јих гра на у вред но сти од 500 ми ли о на евра;
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•  По ве ћа ње суб вен ци ја по љо при вре ди за 100% , и 
по ве ћа ње аграр ног бу џе та за 100% у на ред не две 
го ди не;

•  Уво ђе ње ста ту са до ма ћег про из во да и про из во ђа-
ча у про це си ма јав них на бав ки, ра ди по бољ ша ва ња 
тр жи шног по ло жа ја до ма ћих про из во ђа ча;

•  Бор ба про тив мо но по ла и уво знич ке за ви сно сти на 
ба зи ин тер вент них уво за и суб вен ци ја за ула зак но-
вих по ну ђа ча на мо но по ли зо ва на тр жи шта;

•  Фор ми ра ње еко ном ских зо на у ко ји ма би ула га чи 
би ли осло бо ђе ни пла ћа ња свих по ре за осим ПДВ, 
са ци љем под сти ца ња ин ве сти то ра да дис ло ци ра ју 
сво је ак тив но сти из ван ве ли ких ин ду стриј ских цен-
та ра, што ће до при не ти рав но мер ни јем ре ги о нал-
ном раз во ју и об у хват ни јем ко ри шће њу при род них 
и људ ских по тен ци ја ла Ср би је; 

•  За шти та од пре ли ва ња суб вен ци о ни са них сред ста-
ва от ку пљи ва чи ма и пре ра ђи ва чи ма по љо при вред-
них и ин ду стриј ских про из во да;

•  Укруп ња ва ње и при ва ти за ци ја по љо при вред них 
по се да; 

•  Фор ми ра ње др жав ног фон да за суб вен ци о ни са ње 
пре тва ра ња нео бра ди вих по вр ши на у об ра ди ве.

11.1. Стра те шко парт нер ство за 
ре ви та ли за ци ју и мо дер ни за ци ју 
пе тро хе миј ског ком плек са 

При вред на де лат ност у ко јој сва по сто је ћа пред у зе-
ћа спа да ју у ред ве ли ких је пе тро хе ми ја. Ме ђу тим, 
уме сто да ова пред у зе ћа бу ду но си о ци при вред ног 
раз во ја и из во за, што су у про шло сти би ла ду ги низ 
го ди на, ова пред у зе ћа пред ста вља ју је дан од го ру-
ћих про бле ма при вред не струк ту ре Ср би је. До вољ но 
је да се ка же да су сва у ста ту су ре струк ту ри ра ња, 
да су гу би та ши и да су у др жав ном вла сни штву или 
вла сни штву др жав них пред у зе ћа ко ја су их пре у зе ла 
да их не би уга си ла, да не мо гу да оба вља ју сло бод но 
сво ју при вред ну де лат ност, не мо гу да до но се не за-
ви сне стра те ги је раз во ја ни ти да кре ну у прав цу про-
ме не вла снич ке струк ту ре, у ко јој мно ги ви де је ди но 
ре ше ње. 

Раз вој пе тро хе миј ске ин ду стри је у Ср би ји је за по-
чео 70-их го ди на. Из ме ђу 1975. и 1985. го ди не је 
пу ште но у рад не ко ли ко ви со ко то на жних ка па ци те-
та за про из вод њу ба зних пе тро хе ми ка ли ја и њи хо-
вих при мар них де ри ва та, као што су по стро је ња у 
окви ру пред у зе ћа Пе тро хе ми ја у Пан че ву (200.000 
т/г ети ле на, 85.000 т/г про пи ле на, 45.000 т/г Ц4-
фрак ци је, 100.000 т/г ВЦМ-а и дру гих нус про и зво-
да), ФСК по ред Зре ња ни на (45.000 т/г 1,3-бу та ди-
е на, 35.000 т/г МТБЕ-а и 22.000 т/г Ра фи на та-2) и 
МСК у Ки кин ди (200.000 т/г ме та но ла и 100.000 т/г 
сир ћет не ки се ли не). У овом пе ри о ду из гра ђе но је и 
по стро је ње за про из вод њу фор мал де хи да. Кал ку ли-
са но на 37%-тном рас тво ру, по диг ну та су по стро је-
ња од 25.000 т/г у окви ру пред у зе ћа ХИНС у Но вом 
Са ду. То ком 1983. го ди не је у рад пушт не и по гон 
Хи пол-а у Оџа ци ма ко ји је пр ви и је ди ни до ма ћи 
про из во ђач по ли про пи ле на. Осим про из вод ње ба ви 
се и пре ра дом, ка ко соп стве ног про из во да, та ко и 
дру гих тер мо пла ста. Пре ра да по ли ме ра кон цен три-
са на је на ПП и ПС ам ба ла же за кон зум ну упо тре бу, 
(во да, сок, ка фа..) и ки се ло млеч не на пит ке (јо гурт, 
па вла ка и ки се ло мле ко ). 

Већ де ве де се тих го ди на су по че ли да се ја вља ју пр ви 
про бле ми у овој де лат но сти, пре све га као ре зул тат 
не а де ка ват но по ве за них ка па ци те та и ме ђу на род-
не изо ла ци је. То ком 1991.го ди не је пред у зе ће ФСК 
пре у зе то од стра не ком па ни је Пе тро хе ми ја, убе дљи-
во нај ве ћег до ма ћег про из во ђа ча и из во зни ка хе ми-
ка ли ја. То ком НА ТО бом бар до ва ња су мно ги про из-
вод ни и по моћ ни по го ни ком па ни је Пе тро хе ми ја на 
ло ка ци ји у Пан че ву озбиљ но оште ће ни (ве ћи на је 
об но вље на али не и по гон за про из вод њу ВЦМ-а). 
Сред ње роч ним пла ном раз во ја ком па ни је Пе тро-
хе ми ја је пред ви ђе но да укла ња њем уских гр ла ба-
зни ети лен-про пи лен ка па ци тет бу де уве ћан за 20%. 
Тре ба по ме ну ти да овај сред ње роч ни раз вој ни план 
пред ви ђа и из град њу два но ва про из вод на по стро је-
ња: (1) По гон за про из вод њу гу мар ске ча ђи про јек то-
ва ног ка па ци те та од 15.000 т/г, и (2) По гон за про из-
вод њу по ли про пи ле на, хо мо по ли ме ра и ко по ли ме ра, 
про јек то ва ног ка па ци те та од 180.000 т/г.
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Пред у зе ће МСК из Ки кин де спа да ме ђу нај зна чај ни-
је срп ске из во зни ке из два раз ло га – има раз ви је ну 
ви со ко то на жну про из вод њу гло бал но ве о ма атрак-
тив них хе ми ка ли ја, при че му је ни во тра жње ових 
хе ми ка ли ја на до ма ћем тр жи шту ве о ма огра ни чен. У 
окви ру МСК успе шно ра де по стро је ња за про дук ци ју 
200.000 т/г ме та но ла и 100.000 т/г гла ци јал не сир-
ћет не ки се ли не, као и ма ли по гон за про из вод њу 600 
т/г на три јум-аце та та фар ма ко пеј ског ква ли те та.

НИС-Ра фи не ри ја наф те »Пан че во« (НИС-РНП) одав-
но рас по ла же у Пан че ву са ма лом је ди ни цом за екс-
трак ци ју аро ма та (бен зе на и то лу е на) ула зног ка па-
ци те та ис под 30.000 т/г. Укуп на про дук ци ја ова два 
ва жна аро мат ска је ди ње ња ни ка да ни је пре ма ши ла 
10.000 т/г, а да нас је на ни воу ис под 5.000 т/г. Ме ђу-
тим, НИС-РНП тре ба на ло ка ци ји у Пан че ву да стар-
ту је ве ли ко ин ду стриј ско по стро је ње за про из вод њу 
аро ма та са сле де ћим из ла зним ка па ци те ти ма: 72.000 
т/г бен зе на, 70.000 т/г то лу е на и 100.000 т/г ме ша-
них ки се ли на.

Пе тро хе миј ска ин ду стри ја Ср би је је чак и у окви ри-
ма бив ше Ју го сла ви је би ла у зна чај ној ме ри из во зно 
ори јен ти са на, а да нас је ло гич но још и у ве ћој ме ри. 
У том сми слу су про из во ђа чи, ко ји рас по ла жу ве ћим 
про из вод ним ка па ци те ти ма чи је ди мен зи је зна чај но 
пре ма шу ју по тре бе до ма ћег тр жи шта, у спе ци фич ној 
по зи ци ји. Има ју ћи у ви ду ак ту е лан свет ски тренд ка 
ин те гри са њу про из вод но-по слов них ак тив но сти, ко ји 
по себ но ка рак те ри ше овај сек тор хе миј ске ин ду стри-
је, они ће нај ве ро ват ни је мо ра ти да успе шну бу дућ-
ност тра же у не кој фор ми стра те шког парт нер ства са 
стра ним ком па ни ја ма.

У сек то ру ба зне хе ми је је и да нас за по сле но ви ше од 
4 хи ља де рад ни ка, а ко ли ко су њи хо ва рад на ме ста 
угро же на ја сно ука зу је и чи ње ни ца да су све по ме ну-
те ком па ни је у по ступ ку ре струк ту ри ра ња због пре-
за ду же но сти. Укуп ни ду го ви ових пред у зе ћа пре ла зе 
300 ми ли о на евра, а нај ве ћи део се од но си на Пе тро-
хе ми ју Пан че во, ко је је с дру ге стра не нај ве ћи по ве-
ри лац Хи по ла, док суд би на МСК за ви си од Ср би ја га са 

ко ји је и пре у зео ову ком па ни ју. Ка ко Ср би ја гас има и 
вр ло зна чај на по тра жи ва ња од Пе тро хе ми је, мо же се 
ре ћи да се и ово пред у зе ће на ла зи у сре ди шту ре ше-
ња бу ду ћег ста ту са пе тро хе миј ског ком плек са. 

Има ју ћи у ви ду да је и Ср би ја гас пре за ду же но пред-
у зе ће, ко је овим ком па ни ја ма не ис по ру чу је соп стве-
ни већ уво зни гас или гас од НИС-а, та да је ја сно да 
је ова ква по зи ци ја са мо крат ко роч но одр жи ва и да 
се трај но и ста бил но ре ше ње на ла зи у про на ла же њу 
стра те шких парт не ра за ове ком па ни је. 

Ло гич не стра те шке парт не ре сва ка ко ва ља по тра-
жи ти у Ру си ји с об зи ром да би сва ко дру го ре ше ње 
и да ље под ра зу ме ва ло ку по ви ну га са и ма зу та баш 
од до ба вља ча из те зе мље. До каз да је сва ка дру га 
ори јен та ци ја у тра же њу стра те шких парт не ра за ове 
ком па ни је по гре шна је и суд би на Хи по ла ко ји је до 
са да већ два пу та при ва ти зо ван од стра не ком па ни ја 
ко је не рас по ла жу основ ним си ро ви на ма и по лу про и-
зво ди ма у ре про дук ци о ном лан цу пе тро хе ми је и да је 
сва ки пут за ма ње од го ди ну да на та кав по сао по стао 
не ис пла тив за те ула га че, та ко да су уго во ри о при ва-
ти за ци ји рас ки да ни. 

Ка ко су по тра жи ва ња вр ло зна чај на, ка па ци те ти и 
ин ста ли ра не тех но ло ги је са да већ за ста ре ле и да 
тра же зна чај не ин ве сти ци је ко је су ве ће од 150 ми-
ли о на евра, мо же се ре ћи да је це на стра те шког парт-
нер ства у пе тро хе миј ском ком плек су нај ве ћа уко ли ко 
оно не бу де бр зо ус по ста вље но, јер је са мо пи та ње 
да на ка да ове ком па ни је не ће мо ћи да ис пу ња ва ју 
сво је те ку ће фи нан сиј ске оба ве зе и ка да ће сви за по-
сле ни из гу би ти при ли ку да за ра де сво је пла те. Та да 
ће за пе тро хе миј ски ком плекс на ста ти нај те жи да ни 
јер ве ро ват но но ву про из вод њу не ће има ти ин те ре са 
да по кре не ни ко у др жа ви, а по себ но не не ка ком па-
ни ја из ино стран ства јер су сви ка па ци те ти из во зно 
ори јен ти са ни. 

Део пла на ко ји пред ла же мо је већ оства рен Спо ра зу-
мом о стра те шком парт нер ству у обла сти по ве ћа ња 
ефи ка сно сти про из вод ње и фи нан сиј ске ста бил но сти 
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Пе тро хе ми је Пан че во. Спо ра зум су пот пи са ли НИС и 
пред став ни ци  Пе тро хе ми је, а он пред ви ђа из ла зак 
те ком па ни је из опе ра тив них гу би та ка по сле пр ве 
фа зе ин ве сти ци ја ко ја ће по ди ћи упо сле ност ка па ци-
те та фа бри ке до ско ро 100 %. Пред ви ђа ју се ин ве-
сти ци о на ула га ња у Пе тро хе ми ју у вред но сти од 62 
ми ли о на евра. Тај но вац би ће обез бе ђен из кре ди та 
уз га ран ци ју Вла де Ср би је. НИС ће, пре ма на ја ва ма 
по ве ћа ти ис по ру ку при мар ног бен зи на Пе тро хе ми ји 
од 2013. го ди не и то од 25.000 до 50.000 то на ме-
сеч но. Ме ђу тим, спо ра зум не об у хва та ре ше ње за све 
ка па ци те те пе тро хе миј ског ком плек са Ср би је. Због 
то га се за ла же мо да он бу де про ши рен и да уче шће 
парт не ра бу де уве ћа но ка ко би се обез бе дио ин те рес 
но вог вла сни ка да ин ве сти ра из соп стве них сред ста-
ва, као што је то у слу ча ју НИС-а. Га зпром њефт је у 

НИС уло жио пре ко ми ли јар ду евра у прет ход не че ти-
ри го ди не и на тај на чин је је дан од нај ве ћих и нај у-
спе шни јих ин ве сти то ра у Ср би ји. 

Стра те шко парт нер ство ових ком па ни ја до во ди до 
очу ва ња 4 хи ља де рад них ме ста, на ко ји ма за по сле-
ни оства ру ју 50 % ве ће за ра де од про се ка Ср би је, 
из во за вред ног 300 ми ли о на евра, са са да шњим ка-
па ци те ти ма, а 500 ми ли о на са ка па ци те ти ма на кон 
ин ве сти ци ја ко је смо по ме ну ли, и као тре ће, очу ва ње 
ових ка па ци те та је вр ло зна чај но и за све дру ге до-
ма ће про из во ђа че ко ји се ба ве про из вод њом на ба зи 
гра ну ла та из Пе тро хе ми је и пла стич не ам ба ла же из 
Хи по ла. Про из вод ња МСК Ки кин да је сто про цент но 
из во зно ори јен ти са на та ко да би ту би ли нај ве ћи гу-
би ци на стра ни плат ног би лан са Ср би је. 
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ФОР МИ РА ЊЕ РАЗ ВОЈ НЕ БАН КЕ

И по ред свих на ших на гла ша ва ња по тре бе при вре-
де за раз вој ном бан ком, Ср би ја је јед на од рет ких 

зе ма ља Евро пе ко ја је још увек не ма.  Чак и све зе-
мље ре ги о на, ко је су успе шно про шле кроз про цес 
тран зи ци је, у ве ли кој ме ри су из гра ди ле и об но ви ле 
по сто је ћу ин фра струк ту ру, про цес про ме на у при-
вред ној струк ту ри и фи нан си ра ње из град ње ин фра-
струк тур них про је ка та су ба зи ра ле на по сло ва њу раз-
вој них ба на ка. 

У Ср би ји За кон о бан ка ма још увек не по зна је ка те-
го ри ју раз вој не бан ке, чи ја је основ на де лат ност кре-
ди ти ра ње при вре де и из град ње ин фра струк тур них 
про је ка та др жа ве и ло кал них са мо у пра ва. По ред кре-
ди ти ра ња при вре де, раз вој не бан ке се ба ве и по сло-
ви ма из да ва ња га ран ци ја за прав на и фи зич ка ли ца 
ко ја су ско пи ла кре дит не по сло ве са ко мер ци јал ним 
бан ка ма, а га рант свих пла сма на и из да тих га ран ци-
ја раз вој не бан ке је др жа ва. Вр ло зна чај ну уло гу су 
раз вој не бан ке од и гра ле и у про це су при дру жи ва ња 
зе ма ља ју го и сточ не Евро пе Европ ској уни ји, обез бе-
ђу ју ћи сред ства и га ран ци је за улог др жа ве у ре а ли-
за ци ју про је ка та ко ји се де ли мич но фи нан си ра ју из 
сред са тва пред при ступ них фон до ва. Са да бан ке у 
тим зе мља ма и да ље има ју сво је ме сто и уло гу, пре 
све га кроз опе ра тив но упра вља ње кре дит ним ли ни-
ја ма из Ко хе зи о ног и струк тур них фон до ва. 

Пр ве раз вој не бан ке у ју го и сточ ној Евро пи су на ста-
ле на ба зи по зи тив них ис ку ста ва у ра ду Bürges För-
derunggsbank, Fi nan zi e rung sga ran tie-Ge sellschast  (ко је 
да нас по слу ју под на зи вом Austria wirtschast sser vi ce 
Ge sellschast  mbH), за тим So fa ris-a у Фран цу ској, Kre di-
tan stalt für Wi e de ra uf bau (KfW) из Не мач ке, као и раз-
вој не бан ке Са ве та Евро пе (CEB). Зе мље ре ги о на су, 
та ко ђе, осно ва ле раз вој не бан ке, са слич ним ци ље-
ви ма по сло ва ња. У Хр ват ској по слу је Хр ват ска бан ка 
за об но ву и раз вој, у Бо сни и Хер це го ви ни Ин ве сти-
ци о но-раз вој на бан ка Ре пу бли ке Срп ске, у Сло ве ни ји 
по сто ји Сло ве нач ка из во зна и раз вој на бан ка (SID). 

У Ср би ји основ ну уло гу у кре ди ти ра њу раз во ја при-
вре де из др жав них из во ра вр ло успе шно оба вља 

Фонд за раз вој Ср би је. Из да ва ње га ран ци ја при-
вред ним ор га ни за ци ја ма оба вља Га ран циј ски фонд, 
а до бар део ко мер ци јал них кре ди та при вре ди се 
суб вен ци о ни ше из бу џе та Ре пу бли ке. Кре дит ни и 
га рант ни по тен ци јал на ве де них ин сти ту ци ја ба зи ра 
се на при ва ти за ци о ним при хо ди ма и из два ја њи ма 
из бу џе та, али обим и ква ли тет тих сред ста ва ни је 
од го ва ра ју ћи по тре ба ма убр за ног раз во ја при вре-
де. Про це њу је се да би за по тре бе убр за ног раз во ја 
при вре де би ло нео п ход но обез бе ди ти бар три пу та 
ве ћи кре дит ни по тен ци јал од са да рас по ло жи вог. 
Упра во због то га се пред ла же да по ред Фон да, ко ји 
тре ба да на ста ви свој успе шан рад, у про цес по др-
шке при вре ди и ин ве сти ци ја ма бу де укљу че на но-
во о сно ва на раз вој на бан ка, чи ји би осни вач ки ка пи-
тал обез бе ди ла др жа ва. Сред ства за пла сма не би 
се обез бе ди ла на ба зи кре дит них ли ни ја из ме ђу на-
род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја (ММФ, ЕИБ, ЕБРД, 
раз вој них ба на ка дру гих др жа ва), кре ди та од дру гих 
др жа ва (кре дит Ру ске Фе де ра ци је) и од сред ста ва 
из бу џе та ко ја су на ме ње на ре а ли за ци ји ка пи тал-
них ин ве сти ци ја, али и на осно ву из да ва ња об ве-
зни ца, са га ран ци јом др жа ве. План да се раз вој на 
бан ка фор ми ра спа ја њем Фон да за раз вој Ср би је и 
Аген ци је за фи нан си ра ње и оси гу ра ње из во за је по-
гре шан, јер не пред ви ђа но ва сред ства за при вре-
ду Ср би је већ но ву адре су са ко је ће се упу ћи ва ти, 
а ин стру мент упу ћи ва ња су ко мер ци јал не бан ке на 
чи је од лу ке би раз вој на бан ка са мо да ва ла са гла-
сност. Сред ства од око 150 ми ли о на евра, ко ли ко 
ове две ин сти ту ци је има ју на рас по ла га њу го ди шње 
су не до вољ на, а кри те ри ју ми ко јих се при др жа ва ју 
ко ме р ци јал не бан ке су до бри за бан ке, али не и за 
пред у зе ћа. Та кав при ступ већ са да има мо јер под-
сти ца је ко је је фи нан си ра вла да за пра во одо бра-
ва ју ко мер ци јал не бан ке. При вре да је не ли квид на, 
а бан ке има ју нај ви ше сто пе оси гу ра ња кре ди та у 
ре ги о ну, што ни ка ко не би тре ба ло да бу де иде ја во-
ди ља раз вој них ба на ка. 

По сто ја ње раз вој не бан ке ко ја би има ла уна пред по-
зна те кри те ри ју ме по сло ва ња и усме ра ва ње сред ста-
ва у раз вој не ци ље ве осло бо ђе но од те ку ћих ути ца ја 
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по ли ти ке уве ли ко би олак ша ло про цес пре го ва ра ња 
са пред став ни ци ма на ве де них из во ра фи нан си ра ња. 

У бу дућ но сти раз вој на бан ка тре ба да отво ри и сво је 
фи ли ја ле у дру гим зе мља ма, по себ но у Ру си ји, ка ко 
би обез бе ди ла по др шку ре а ли за ци ји из во за и уче-
шћу гра ђа е ви на ра и дру гих услу жних де лат но сти на 
тим тр жи шти ма. 

Пре го во ри о кре ди ту Ру ске Фе де ра ци је су нај бо ља 
по твр да ко ли ко не по сто ја ње раз вој них ин сти ту ци ја 
не до ста је на шој зе мљи. Ни две го ди не  по сле скла-
па ња спо ра зу ма о кре ди ту сред ства ни су по ву че на. 
Ср би ја, у го ди ни ка да је ли квид ност би ла кључ ни 
про блем др жа ве, али и при вре де, ни је ис ко ри сти ла 
ве ли ки део одо бре них кре ди та на ме ње них Ко ри до ру 
10, из град њи у здрав ству и за по др шку раз во ју МСП, 
те су од го вор ни упо зо ре ни да но ви кре ди ти не ће би-
ти одо бра ва ни док ста ри не бу ду по ву че ни. Ин фра-
струк тур ни про јек ти ко ји се же ле фи нан си ра ти су 
не при пре мље ни, ни су ура ђе не од го ва ра ју ће сту ди је, 
тех нич ка до ку мен та ци ја ни је за вр ше на, до зво ле за 
из град њу ни су одо бре не, ни ти су за тво ре не фи нан-
сиј ске кон струк ци је у на шим јав ним пред у зе ћи ма. 

Сред ства раз вој не бан ке би би ла на ме ње на при вред-
ним ком па ни ја ма и са мо стал ним пред у зет ни ци ма, 
усме ре на на фи нан си ра ње ме ђу на род них при вред-
них по сло ва и ме ђу на род не при вред не са рад ње, ис-
тра жи ва ње и раз вој, за шти ту око ли не и енер гет ске 
ефи ка сно сти, као и при вред не и јав не ин фра струк ту-
ре, оп штин ског, по кра јин ског и ре пу блич ког раз во ја. 
У Сло вач кој је до бар део сред ста ва раз вој не бан ке 
на ме њен фи нан си ра њу из град ње ста но ва, ку ћа и 
дру гих ин ве сти ци ја у ру рал ним обла сти ма, док у Ре-
пу бли ци Срп ској раз вој на бан ка фи нан си ра и раз вој 
по љо при вре де и от куп по тра жи ва ња, ка ко би до при-
не ла ли квид но сти при вре де. 

Ак тив но сти раз вој не бан ке тре ба да бу ду фо ку си ра не 
на фи нан си ра ње про је ка та од зна ча ја за на ци о нал ну 
при вре ду, а за ко је ни је за ин те ре со ван при ват ни сек-
тор, би ло због то га што не до но се ди рек тан про фит 

(објек ти ин фра струк ту ре), зах те ва ју ве ли ка ула га ња 
или но се ве ли ки ри зик. На тај на чин де ло ва ње раз-
вој не бан ке не би угро зи ло да љи раз вој бан кар ског 
сек то ра, већ убр за ло раз вој еко ном ске ин фра струк-
ту ре зе мље. 

12.1. Кре дит ру ске Фе де ра ци је и 
раз вој на бан ка

Ини ци ја ти ва да Ср би ја за тра жи кре дит од Ру ске Фе-
де ра ци је у вред но сти од 8-10 ми ли јар ди евра у на-
ред не три го ди не је по ста ла вр ло при хва тљи ва и ре-
ал на за обе стра не. По ло ви на тог кре ди та би би ла у 
фи нан сиј ским сред стви ма, а по ло ви на у сред стви ма 
на ме ње ним фи нан си ра њу за јед нич ких ин фра струк-
тур них про је ка та ко ји се ре а ли зу ју у Ср би ји. Фи нан сиј-
ски део кре ди та би био на ме њен ди рект ној по др шци 
при вре ди, у ви ду кре ди та за ли квид ност и  раз вој не 
ин ве сти ци је. Нај ви ше ко ри сти од ре а ли за ци је ин фра-
струк тур ног де ла кре ди та би има ле ма ши но град ња, 
елек тро-ма ши но град ња, ме тал ска ин ду стри ја и дру-
ге про из вод не гра не. 

Ру си ја је у 2009. го ди ни нов ча но, у ви ду кре ди та,  по-
мо гла Бе ло ру си ји и Ислан ду, Укра ји ни, Кир ги зи ји, ка ко 
би лак ше пре бро ди ле еко ном ску кри зу, а пре го ва ра 
о да ва њу 10 ми ли јар ди до ла ра кре ди та ММФ-у. Та ко-
ђе, Ру си ја је одо бри ла роб ни кре дит Ин ди ји у вред-
но сти од 5 ми ли јар ди до ла ра. По след њи ме ђу на род-
ни кре дит је Ру си ја одо бри ла Ки пру и то у из но су од 
2,5 ми ли јар ди евра, ко ји ће ова зе мља ис ко ри сти ти 
за ста би ли за ци ју бу џе та ко ји је угро жен до га ђа ји ма 
у Грч кој ко ја је је дан од нај зна чај ни јих еко ном ских 
парт не ра ове зе мље. Већ су ови по да ци до вољ ни да 
нас уве ре да је Ср би ја мно го из гу би ла због од ла га ња 
у скла па њу слич ног аран жма на. 

За спро во ђе ње по сла са кре ди том, нео п ход но је да 
Ср би ја има раз вој ну бан ку. Га ран ци је за вра ћа ње кре-
ди та у це ло сти би да ла Ре пу бли ка Ср би ја. По ве ћа ни 
про из вод ни ка па ци те ти срп ских пред у зе ћа, на ба зи 
овог кре ди та, би тре ба ло да се ис ко ри сте за уго ва-
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ра ње из во зних по сло ва на ру ском, бли ско и сточ ном и 
азиј ском тр жи шту.  Овај кре дит је нај зна чај ни ји мо-
тив да но во о сно ва на раз вој на бан ка отво ри у бли ској 

бу дућ но сти и сво ју фи ли ја лу у Ру си ји ка ко би по др жа-
ла из воз про из во да на ово за Ср би ју вр ло зна чај но 
тр жи ште. 
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Со ци јал на по ли ти ка Де мо крат ске стран ке Ср би је се 
за сни ва на на шем про грам ском уве ре њу да пре о-

бра жај дру штва и уоб ли ча ва ње де мо крат ског по рет-
ка мо ра ју по чи ва ти на на че ли ма со ци јал не прав де. 
Нај е фи ка сни ја со ци јал на по ли ти ка је она ко ја гра ђа-
ни ма га ран ту је да се ни ка да не ће на ћи ис кљу че ни из 
дру штва, оси ро ма ше ни или мар ги на ли зо ва ни.

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци у Ср би ји се број оних 
ко ји жи ве ис под гра ни це си ро ма штва за по след ње 
две го ди не по пео на 700 хи ља да гра ђа на, од но сно 
око 9 % укуп ног ста нов ни штва Ср би је. Про це нат оних 
ко ји ма је по моћ по треб на је ве ћи и кре ће се око 20 
%, али због на чи на од ре ђи ва ња ми ни мал ног ни воа 
со ци јал не си гур но сти, ко ји не под ра зу ме ва обез бе-
ђи ва ње ег зи стен ци јал ног ми ни му ма, ове осо бе не 
успе ва ју да уђу у си стем со ци јал не за шти те. Нај ве ћем 
ри зи ку си ро ма штва из ло же на су ли ца са ни ским ни-
во ом обра зо ва ња, не за по сле на и из др жа ва на ли ца, 
ста ри ји од 65 го ди на и де ца, ста нов ни ци ру рал них 
под руч ја и по себ но угро же не гру пе као што су осо бе 
са ин ва ли ди те том, Ро ми, из бе гли це и ра се ље на ли ца.
Си стем со ци јал не за шти те ко ји ми пред ла же мо тре-
ба да, у усло ви ма ка да ду го трај на еко ном ска кри за 
пре ти да угро зи стан дард гра ђа на, ак тив ном со ци јал-
ном по ли ти ком спре чи не рав но мер ну рас по де лу за-
јед нич ког те ре та и свим гра ђа ни ма пру жи ми ни мум 
со ци јал не си гур но сти, уз по себ ну по др шку мар ги на-
ли зо ва ним по је дин ци ма и гру па ма. 

13.1. ре фор ма пен зи о ног си сте ма

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да при ро да 
узро ка те шко ћа у функ ци о ни са њу пен зиј ског си сте-
ма Ср би је, а то су ста ре ње ста нов ни штва, ни ска за по-
сле ност рад но спо соб ног ста нов ни штва и ни зак про-
це нат на пла те до при но са, зах те ва да се нео д ло жно 
на ста ви са ре фор мом пен зиј ског си сте ма. При то ме, 
ре фор ма не сме да има за циљ са мо крат ко роч но 
убла жа ва ње про бле ма, већ мо ра да се спро во ди по 
мо де лу ко ји ће у сред њем и ду гом ро ку да обез бе ди 
си гур не и до вољ но ви со ке пен зи је. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сто ји на ста но ви шту да је 
за др жа ва ње са да шњег пен зи о ног си сте ма за сно ва-
ног на пр вом (оба ве зно др жав но оси гу ра ње, си стем 
те ку ћег фи нан си ра ња)  и тре ћем сту бу (до бро вољ но 
при ват но пен зиј ско оси гу ра ње) оп ти мал но ре ше ње 
на кра ћи и сред њи рок, с тим да је нео п ход но да се 
у окви ру пр вог сту ба из вр ше од го ва ра ју ће па ра ме-
тар ске и кон струк ци о не про ме не и да се сти му ли ше 
раз вој тре ћег сту ба. 

Ду го роч но ре ше ње про бле ма пен зиј ског си сте ма 
тре ба да се тра жи у фор ми ра њу др жав ног до пун ског 
фон да из чи јих при хо да би се де ли мич но фи нан си ра-
ле пен зи је.

Ср би ја не тре ба да  уво ди дру ги стуб пен зиј ског оси-
гу ра ња (оба ве зно при ват но оси гу ра ње), јер за то 
не ма усло ва: фи нан сиј ско тр жи ште је не до вољ но 
раз ви је но, не ма до вољ но мо гућ но сти за про фи та-
бил на ула га ња са ни ским ри зи ком, а ни су раз ви је не 
ни ин сти ту ци је над зо ра у чи јој би над ле жно сти би-
ла кон тро ла ра да при ват них фон до ва. Тран зи ци о ни 
тро шко ви уво ђе ња дру гог сту ба би ли би из у зет но ве-
ли ки и у са да шњим еко ном ским при ли ка ма не под-
но шљи ви, а ри зик да се не оства ре же ље ни ци ље ви 
ве ли ки.

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да про блем 
функ ци о ни са ња пен зиј ског си сте ма Ср би је тре ба да 
се ре ша ва пред у зи ма њем сле де ћих ко ра ка и ме ра:

I оп ште ме ре
•  Из ме шта ње из Фон да ПИО  оних да ва ња ко ја не ма-

ју ка рак тер пен зи ја. Овај ко рак би по сред но ути цао 
на ре ша ва ње про бле ма пен зиј ског си сте ма, јер би 
ре ал но са гле да ва ње фи нан сиј ског ста ња, од но сно 
ствар не ви си не де фи ци та Фон да ПИО би ло од ве-
ли ке ва жно сти за до но ше ње ква ли тет них ре форм-
ских од лу ка и пра ће ње њи хо вих ефе ка та;

•  Утвр ђи ва ње и спро во ђе ње про гра ма ме ра за пре-
во ђе ње си ве еко но ми је у ле гал не то ко ве; 

•  Утвр ђи ва ње и спро во ђе ње про гра ма ме ра за по ве-
ћа ње ефи ка сно сти на пла те до при но са; 



124

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

•  Сма њи ва ње укуп ног фи скал ног оп те ре ће ња за ра-
да, уз по ве ћа ње уде ла до при но са за пен зиј ско оси-
гу ра ње у укуп ним из два ја њи ма за по ре зе и до при-
но се из бру то за ра да. 

Циљ је да се сма њи фи скал но оп те ре ће ње за ра да, а 
да се по ве ћа ју при хо ди Фон да ПИО и обез бе ди део 
сред ста ва за фор ми ра ње до пун ског пен зиј ског фон-
да. 

Нео п ход но је да се сма њи фи скал но оп те ре ће ње за-
ра да, ко је је пре ве ли ко за зе мљу са ве ли ким сте пе-
ном не за по сле но сти и ко је рад ну сна гу Ср би је чи ни 
ре ла тив но ску пом у од но су на рад ну сна гу у зе мља ма 
ко је су јој кон ку рен ти у при вла че њу ди рект них стра-
них ин ве сти ци ја. Про стор за ово сма њи ва ње фи скал-
них при хо да тре ба да се  ство ри ра ци о на ли за ци јом и 
ко ре ни тим ре фор ми са њем си сте ма јав не по тро шње.

Са мо сма њи ва ње тре ба да се  из вр ши по сте пе но, уз 
про ме ну струк ту ре по ре ских об ли ка ко ји оп те ре ћу ју 
за ра де у ко рист до при но са за пен зиј ско оси гу ра ње. 
Исто вре ме но тре ба да се сни жа ва ју сто пе по ре за на 
за ра де и у ма њој ме ри по ве ћа ва ју сто пе до при но са 
за пен зиј ско оси гу ра ње (са 22% на 25% - од че га би 
2% би ло по ве ћа ње у ко рист Фон да ПИО, а 1% у ко-
рист но во фор ми ра ног ре зер вног, до пун ског фон да 
(ви де ти тач ку IV. 3.)

II Па ра ме тар ске и кон струк ци о не про ме не у 
окви ру пр вог сту ба пен зиј ског си сте ма (оба ве-
зно др жав но оси гу ра ње) тре ба да има ју за циљ 
да се, уз за др жа ва ње за до во ља ва ју ћег ни воа не то 
сто пе за ме не и од но си про сеч не пен зи је и про сеч не 
пла те, по ве ћа њем ко е фи ци јен та за ви сно сти и дру-
гим ефек ти ма пред у зе тих ме ра,  по сте пе но сма њу ју 
бу џет ски тран сфе ри Фон ду ПИО, а та кве мо гу да бу-
ду: из ме на по сто је ћег мо де ла ускла ђи ва ња пен зи ја 
мо де лом ко ји ће да оси гу ра до во љан ни во пен зи ја 
–  пра те ћи кре та ње тро шко ва жи во та и за ра да, по-
ступ на ко рек ци ја ми ни мал не ста ро сне гра ни це за 
пен зи о ни са ње, ре ви ди ра ње си сте ма бе не фи ци ра-
них пен зи ја и сл.

III Тре ћи стуб пен зиј ског си сте ма (до бро вољ но 
при ват но оси гу ра ње)
•  По треб но је да се по ре ским олак ши ца ма на ста ви 

и до дат но сти му ли ше раз вој до бро вољ ног оси гу ра-
ња.

IV Фор ми ра ње ре зер вног фон да
•  Ре зер вни, до пун ски фонд тре ба да бу де др жав ни и 

има ка рак тер не за ви сне др жав не ин сти ту ци је
•  Др жа ва тре ба да ство ри за кон ски оквир за кон сти-

ту и са ње и по сло ва ње фон да, да утвр ђу је стра те ги-
ју фон да и кон тро ли ше ње гов рад, а не по сред но 
упра вља ње, ру ко во ђе ње и ин ве сти ци о на по ли ти ка, 
од но сно од лу ке, тре ба да бу ду пре пу ште ни фон ду 
као не за ви сној ин сти ту ци ји. 

Ис кљу чи ви за да так фон да би био да, по слу ју ћи као 
ин ве сти ци о ни, оства ри нај ве ће мо гу ће при хо де уз 
нај ма ње мо гу ће ин ве сти ци о не ри зи ке

Бу ду ћи да је раз лог фор ми ра ња ре зер вног, до пун-
ског фон да да се у што кра ћем пе ри о ду вре ме на 
оства ри мо гућ ност су фи нан си ра ња или пот пу ног фи-
нан си ра ња пен зи ја из ње го вих при хо да, по треб но је 
да се нај е фи ка сни је мо гу ће ко ри сте ини ци јал но уло-
же на сред ства и она ко ја ће да се уно се то ком ду-
гог вре мен ског пе ри о да. За то ин ве сти ци о на по ли ти-
ка фон да тре ба да бу де окре ну та са мо овом ци љу, а 
осло бо ђе на  по ли тич ког ути ца ја, ко ји би ко ри шће ње 
сред ста ва нај че шће усме ра вао ка по сти за њу дру гих 
еко ном ских, со ци јал них или по ли тич ких ци ље ва, кат-
ка да и не ких лич них ин те ре са.

Из во ри сред ста ва за фор ми ра ње до пун ског фон да 
тре ба да бу ду:

а.  до при но си за пен зиј ско оси гу ра ње – по ве ћа ње 
сто пе за 1% у ко рист фон да;

б.  „пен зиј ски ди нар од ци га ре та“ - по ве ћа ње ак ци за 
на ду ван ске пре ра ђе ви не за 10% са да шњих сто па 
у ко рист фон да и одр жа ва ње истог уче шћа на ред-
них го ди на;
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в.  „пен зиј ски ди нар од ал ко хол них пи ћа“ - по ве ћа ње 
ак ци за на ал ко хол на пи ћа за 10% са да шњих сто па 
у ко рист фон да и одр жа ва ње истог уче шћа на ред-
них го ди на;

г.   „пен зиј ски ди нар од го ри ва“ –10% при хо да од ак-
ци за на де ри ва те наф те у ко рист фон да, пре ра спо-
де лом при хо да по са да шњој сто пи и одр жа ва ње 
истог уче шћа на ред них го ди на;

д.  ак ци је у са да шњем вла сни штву Фон да ПИО;
ђ.  при ход од имо ви не – обје ка та и прав них ли ца ко-

ја рас по ла жу објек ти ма из гра ђе ним сред стви ма  
Фон да ПИО у ра ни јим де це ни ја ма. 

Ср би ја не мо же да ко ри сти оне из во ре сред ста ва ко је 
је ко ри сти ла ве ћи на дру гих зе ма ља ко је су фор ми-
ра ле ре зер вни фонд: тран сфе ре из бу џе та, при хо де 
од при ва ти за ци је, пре нос де ла др жав ног ка пи та ла 
у но ви фонд (нпр. вла сни штва у јав ним пред у зе ћи-
ма), тран сфер бу џет ских ви шко ва... због ве ли ког по-
сто је ћег бу џет ског де фи ци та, прак тич но за вр ше не 
при ва ти за ци је дру штве них пред у зе ћа и по од ма клог 
по ступ ка про да је не ких јав них пред у зе ћа. 

С об зи ром да ни је мо гу ће то учи ни ти ре дов ним прав-
ним пу тем, тре ба да се по себ ним за ко ном утвр ди 
пра во ПИО фон да на објек ти ма и прав ним ли ци-
ма ко је рас по ла жу објек ти ма из гра ђе ним ње го вим 
сред стви ма и да се из вр ши пре нос у до пун ски фонд. 
За кон би об у хва тио објек те ко ји се ко ри сте ко мер ци-
јал но, али не оне ко ји су у јав ној упо тре би у де лат но-
сти ма као што је здрав ство и сл. 

По ис те ку пр ве го ди не ка пи тал до пун ског фон да би 
из но сио око 24,5 ми ли јар ди ди на ра и то:

•  из из во ра а.    11,0 ми ли јар ди
•  из из во ра б.     5,5 
•  из из во ра г.      0,5
•  из из во ра в.     6,5  и
•  из из во ра д. и ђ.  1,0       ми ли јар ди ди на ра

Уз опре де ље ње да се до при но си за пен зиј ско оси-
гу ра ње по диг ну на 25% - без укуп ног фи скал ног оп-

те ре ће ња за ра да, да се рас хо ди Фон да ПИО све ду 
на пен зиј ске рас хо де и у да љим го ди на ма на ста ви 
фи нан си ра ње на исти на чин из истих из во ра, а под 
прет по став ком да фонд мо же да оства ру је про се чан 
ин ве сти ци о ни при ход у ви си ни од 10% го ди шње, до-
пун ски фонд би 2017. по сло ва ња рас по ла гао ка пи-
та лом у ви си ни од око 1.100 ми ли јар ди ди на ра (око 
11 ми ли јар ди евра) и оства рио при ход од 110 ми ли-
јар ди ди на ра (око 1,1 ми ли јар де евра). По тре ба тран-
сфе ра из ре пу блич ког бу џе та у Фонд ПИО за по кри ће 
де фи ци та Фон да ПИО би пре ста ла, чак и уко ли ко се 
не би по ве ћао сте пен на пла те до при но са. Уко ли ко би 
се у истом пе ри о ду по ве ћа вао сте пен на пла те до при-
но са и до сти гао ни во од 70-75%,  по тре ба тран сфе-
ра из ре пу блич ког бу џе та би пре ста ла мно го ра ни је. 
Са дру ге стра не, уко ли ко би про се чан ин ве сти ци о ни 
при ход фон да био ни жи, би ло би по треб но ви ше вре-
ме на да се при хо ди ма фон да за ме не тран сфе ри из 
бу џе та – уз ка ма ту од 8% го ди шње, 22 го ди не. 

По сле 17 го ди на би ло би обез бе ђе но да се пен зи је 
фи нан си ра ју из два из во ра: из при хо да Фон да ПИО- 
те ку ће фи нан си ра ње пу тем до при но са и из ин ве сти-
ци о них при хо да до пун ског фон да. Ре пу блич ки бу џет 
би био пот пу но осло бо ђен. 

Ти ме би био оства рен циљ пред ло же не ре фор ме 
пен зиј ског си сте ма: ду го роч но обез бе ђе но, си гур-
но фи нан си ра ње до вољ них пен зи ја без оп те ре ће ња 
др жав ног бу џе та. Ка да се ра ди о ре фор ма ма пен зиј-
ских си сте ма њи хо во спро во ђе ње то ком 20-40 го ди-
на пред ста вља уоби ча је ни вре мен ски пе ри од.

До пун ски фонд би мо гао да пре у зме пот пу но фи нан-
си ра ње пен зи ја 2030. го ди не по сло ва ња, ка да му го-
ди шњи при хо ди до стиг ну ви си ну од око 450 ми ли јар-
ди ди на ра (око 4,5 ми ли јар ди евра). По тре ба на пла те 
до при но са за пен зиј ско оси гу ра ње би пре ста ла.

При све му, до пун ски пен зиј ски фонд, по слу ју ћи као 
ин ве сти ци о ни фонд са огром ним ка пи та лом, из у зет-
но би до при нео при вред ном раз во ју Ср би је ула жу ћи 
сво ја сред ства у про фи та бил не про јек те.
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Спро во ђе ње пред ло же них ме ра зах те ва про ме ну 
по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве: по треб на је про ме-
на За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
до но ше ње за ко на ко ји ма би се уте ме љио рад до-
пун ског фон да, али и дру гих за ко на. Је дан од та-
квих  је сте За кон о др жав ним пен зи ја ма, ко јим би се 
пре ци зно ре гу ли са ли усло ви и кри те ри ју ми оства ри-
ва ња пра ва на др жав ну пен зи ју по је ди на ца ко ји су 
оства ри ли нај зна чај ни је ре зул та те у обла сти кул ту-
ре, на у ке, спор та. 

13.2. ре ша ва ње пи та ња из бе гли ца 
и по врат ка

Ср би ја је са 275.000 из бе гли ца и ин тер но ра се ље них 
ли ца на пр вом ме сту по бро ју у Евро пи и 13. у све ту, 
по ка зу ју по да ци UN HCR-а. Основ но стра те шко опре-
де ље ње Ре пу бли ке Ср би је ко је се од но си на 210. 
000 ин тер но ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је 
мо ра би ти обез бе ђе ње га ран ци ја за њи хов по вра так 
и без бе дан жи вот у њи хо вим ра ни јим до мо ви ма или 
обез бе ђе ње аде кват них стам бе них ре ше ња на ло ка-
ци ја ма ко је ис пу ња ва ју све без бед но сне, ин фра струк-
тур не, еко ном ске и со ци јал не усло ве за одр жи ви по-
вра так. До та да, нео п ход но је пру жа ње по др шке за 
до сто јан и си гу ран бо ра вак на те ри то ри ји Ре пу бли ке. 
Пи та ње без бед но сти, за шти те и по вра ћа ја имо ви не, 
као и прав не си гур но сти, мо ра се ре ша ва ти ак тив-
ном по ли ти ком и са рад њом са ме ђу на род ном за јед-
ни цом, од но сно ње ним пред став ни ци ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји. 

Дру ги пра вац де ло ва ња од но си се на ства ра ње усло-
ва ка ко би се омо гу ћи ла ин те гра ци ја из бе глих и ин-
тер но ра се ље них ли ца у за јед ни це и ме ста у дру гим 
де ло ви ма Ср би је у ко ји ма су про на шли усло ве за рав-
но пра ван жи вот у еко ном ском и со ци јал ном по гле ду.  
За из бе гли це из ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је, ко је са-
да жи ве на те ри то ри ји Ср би је нео п ход но је осми сли ти 
но ве под сти цај не про гра ме и ме ре ко је ће трај но ре-
ши ти њи хов ста тус, пре све га кроз из на ла же ње при-
хва тљи вог ре ше ња за њи хов по вра так. Уко ли ко то ни је 

мо гу ће, он да ре а ли зо ва ти про гра ме њи хо ве ин те гра-
ци је и обез бе ђе ња до стој ног жи во та у  Ср би ји. 

13.3. за по шља ва ње же на у Ср би ји

За ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је за бра њу је дис кри-
ми на ци ју и утвр ђу је да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску 
за шти ту, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не-
по сред на и по сред на, по би ло ком осно ву. Ме ђу тим, 
ста ње у ствар но сти је у по је ди ним обла сти ма људ-
ских пра ва зна чај но дру га чи је од же ље ног и про кла-
мо ва ног. 

Јед на од обла сти ко јој се, и по ред ње ног зна ча ја, не 
по све ћу је до вољ но па жње је пи та ње по ло жа ја же на 
у по слов ној сфе ри. Сто па не за по сле но сти же на у Ср-
би ји је за 30% ве ћа од не за по сле но сти му шка ра ца и 
пре ла зи 25%, а са про це сом от пу шта ња по кре ну тим 
у то ку еко ном ске кри зе се та раз ли ка по ве ћа ва. Ако 
се има у ви ду сто па за по сле но сти, су ту а ци ја је још 
кри тич ни ја. Сто па за по сле но сти за му шкар це је кра-
јем 2011. го ди не из но си ла 43,2%, а за же не 29,8%, 
док нај но ви је ис тра жи ва ње ОЕБС-а по ка зу је да је чак 
49 % же на у Ср би ји да нас не ак тив но, од но сно во де 
се као до ма ћи це. 

Нај у гро же ни ја је по пу ла ци ја ни ско обра зо ва них же-
на, али са те шко ћа ма тран зи ци је се су о ча ва ју и же не 
сред њег обра зо ва ња. Не рав но прав ни по ло жај же-
на се за па жа у свим фа за ма про це са за по шља ва ња, 
при ра ду, а у по след ње вре ме и код от пу шта ња. Же-
не те же на ла зе по сао, ма ње су пла ће не за јед на ки 
рад и спо соб но сти, спо ри је на пре ду ју у зва њи ма и на 
функ ци ја ма, а при ли ком от пу шта ња до би ја ју ма ње 
от прем ни не и у ве ћем бро ју су за сту пље не код от пу-
шта ња, не го при ли ком за по шља ва ња.  Са мо ма њи 
број не за по сле них же на про ла зи кроз раз не про гра-
ме пре ква ли фи ка ци је, до дат ног тре нин га, тре нин га 
за са мо за по шља ва ње, сај мо ве за по шља ва ња и дру-
ге про гра ме ак тив не по др шке за по шља ва њу. Не за-
по сле ност же на по др жа ва тра ди ци о нал не сте ре о ти-
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пе, те у бри зи за сва ко днев но пре жи вља ва ње же не 
оста ју код ку ће и ба ве се по ве ћа ним оба ве за ма у по-
ро ди ци, што још ви ше по ве ћа ва род не не јед на ко сти. 

Же на ма у Ср би ји ско ро су не до ступ не ру ко во де ће по-
зи ци је у пред у зе ћи ма. Са мо јед ну пе ти ну ди рек тор-
ских по зи ци ја у пред у зе ћи ма у Ср би ји за у зи ма ју же не, 
у свој ству за ступ ни ка пред у зе ћа же не су за сту пље не 
са 23 %, док се на чел ним по зи ци ја ма управ них од-
бо ра на ла зи тек 14 % же на. И ако усво је ни за ко ни 
оба ве зу ју др жав не ор га не на при ме ну, пре не го све 
оста ле ак те ре у по слов ном жи во ту Ср би је, ста ње за-
шти те пра ва же на ни је бо ље ни у тој сфе ри. Број по-
сла ни ка, на ро чи то др жав них функ ци о не ра, ми ни ста ра, 
др жав них се кре та ра и ди рек то ра др жав них ин сти ту-
ци ја, жен ског по ла ни при бли жно не од го ва ра род ној 
струк ту ри Ср би је, у ко јој же не уче ству ју са 52 %.  

Јед на од рет ких др жав них ин сти ту ци ја, без зна чај-
ни јих из вр шних над ле жно сти је Са вет за рав но прав-
ност по ло ва. Та ко ђе, ин ге рен ци је Са ве та не ра сту у 
скла ду са ди мен зи ја ма иден ти фи ко ва них про бле ма у 
овом сег мен ту дру штве них од но са. Утвр ђе но је да су 
же не нај ве ће жр тве тран зи ци је, а нај те жи је по ло жај 
же на из ме ђу че твр те и пе те де це ни је ста ро сти. Укуп-
на за ра да же на је 17 % ма ња не го за ра да му шка ра ца 
у Ср би ји. Та ко ђе, пре ма по да ци ма Фон да ПИО, из нос 
про сеч не ста ро сне пен зи је му шка ра ца је ви ши од 
про се ка ко ји при ма ју же не, и то за 21 %.

Де мо крат ска стран ка Ср би је за ла же се за уна пре ђе ње 
по ло жа ја же на у дру штву ме ра ма ак тив не еко ном ске 
по ли ти ке, јер уко ли ко же не не ма ју јед на ке усло ве и 
мо гућ ност за еко ном ску са мо стал ност, све оста ле ме-
ре за уна пре ђи ва ње рав но прав но сти по ло ва има ју 
ма ње из гле да на успех. Циљ ме ра је сма њи ва ње ја-
за еко ном ске не јед на ко сти из ме ђу же на и му шка ра-
ца, ка ко би уче шће же на у еко ном ском жи во ту Ср би је 
по ста ло ре сурс за раз вој дру штва, а не про блем дру-
штве не за јед ни це. Ме ре ко је пред ла же мо су: 

•  Уна пре ђе ње за ко но дав ства ко је се од но си на по-
ло жај же на на тр жи шту ра да и пре ду зма ње ме ра 

за ње го ву пу ну при ме ну. Об зи ром да по сто ји знат на 
раз ли ка у по ло жа ју же на de ju re и de fac to, од но-
сно да су по сто је ћа за кон ска ре ше ња у скла ду са 
ме ђу на род ним стан дар ди ма, али да њи хо ва при ме-
на ни је до след на, по треб но је спро ве сти ана ли зу о 
ефек ти ма по сто је ћег за ко но дав ства на по ло жај же-
на на тр жи шту ра да, чи ме био се омо гу ћио раз вој 
од го ва ра ју ћих ка па ци те та и по сти гла бо ља за шти та. 
За ко ни о рав но прав но сти по ло ва се у раз ви је ни јим 
зе мља ма да нас до но се као за ко ни о рав но прав но-
сти при ли ка, што је и основ на су шти на на шег за ла-
га ња за уна пре ђе ње по ло жа ја же на у еко ном ској 
сфе ри. 

•  Обра зо ва ње и оспо со бља ва ње же на за  мо дер но 
по сло ва ње у кључ ним при вред ним гра на ма. По-
треб но је охра бри ти же не и мла де де вој ке да се 
опре де љу ју за но ве про фе си је кроз ор га ни за ци ју 
кур се ва за из ра ду би знис пла но ва, бер зан ског по-
сло ва ња, мар ке тин га, ме наџ мен та и ИТ кур се ва. 
Та ко ђе, тре ба пред у зе ти кон крет не ко ра ке за укљу-
чи ва ње же на у шко ле и сту ди је тех нич ких и при род-
них на у ка, што пре ма ис ку стви ма и ста ти сти ка ма у 
дру гим зе мља ма, по ве ћа ва и шан се за за по шља-
ва ње и про сеч не при хо де ко је сти чу. При ме ри из 
Швед ске, Дан ске и дру гих нај ра зви је ни јих зе ма ља 
све до че да се са при ла го ђа ва њем тех нич ких за ни-
ма ња ин те ре си ма же на, мо же мно го по сти ћи. Да-
нас у тим зе мља ма, род на струк ту ра сту де на та на 
тех нич ким фа кул те ти ма го то во од го ва ра струк ту ри 
це ло куп не по пу ла ци је.  

•  Уво ђе ње сти му ла тив не по ре ске и фи нан сиј ске по-
ли ти ке. Са по ре ским олак ши ца ма и суб вен ци ја ма 
при отва ра њу но вих рад них ме ста за же не  под ста-
кли би се по сло дав ци на за по шља ва ње же на. У не-
ким зе мља ма је прак са за ко но дав ства да оба ве зу је 
да се пред у зи ма ње ак тив них ме ра на по љу за по-
шља ва ња и по ло жа ја же на на ра ду пра ти у из дво-
је ним ста ти стич ким из ве шта ји ма ко ји су до ступ ни 
ор га ни ма у чи јем је де ло кру гу ра да од го вор ност за 
за шти ту по ло жа ја же на. Та ко, сва ка ин сти ту ци ја и 
ком па ни ја са ви ше од де сет за по сле них има оба-
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ве зу под но ше ња го ди шњег из ве шта ја са уна пред 
од ре ђе ном струк ту ром. 

•  Под сти ца ње жен ског пред у зет ни штва и са мо за по-
шља ва ња. Нео п ход но је фор ми ра ти по себ не про-
гра ме на ме ње не кре ди ти ра њу жен ског пред у зет-
ни штва. Же на ма тре ба пру жи ти по др шку у пр вој 
фа зи по сло ва ња и олак ша ти им до би ја ње по слов них 
кре ди та. Та кви про гра ми до са да го то во да ни су по-
кре та ни, али ни су до вољ но ни про мо ви са ни, те због 
не до стат ка ин фор ма ци ја ни су ис ко ри ште ни њи хо ви 
ка па ци те ти. Та ко ђе, тре ба ак тив ним ме ра ма под сти-
ца ти удру жи ва ње же на пред у зет ни ка, чи ме се по-
сти же охра бри ва ње за по сло ва ње и уве ћа ва се њи-
хов по тен ци јал. 

•  По ве ћа ње уче шћа же на у пред став нич ким те ли ма 
на свим ни во и ма. Же не чи не пре ко 56 % би рач-
ког те ла. У по чет ној фа зи у пред став нич ким те ли-
ма тре ба да бу ду за сту пље не нај ма ње са јед ном 
тре ћи ном. Зе мље са нај ра зви је ни јом еко но ми јом и 
де мо кра ти јом, су по сти гле да за сту пље ност же на 
пред став ни ка у пар ла мен ти ма, ме ђу ми ни стри ма и 
др жав ним се кре та ри ма од го ва ра род ној струк ту ри 
по пу ла ци је, ма да је по сти за ње та кве за сту пље но-
сти по ста ло при о ри тет тек пре две де це ни је. Ве ће 
при су ство и ути цај же на у тим сфе ра ма дру штве ног 
жи во та је до ве ло до уме ре ни је, ма ње агре сив не, 
со ци јал но од го вор ни је по ли ти ке, до ве ће сен зу ал-
но сти на про бле ме ма њи на и свих дру гих гра ђа на 
са спе ци фич ним по ло жа јем и по тре ба ма, до ве ће 
то ле ран ци је раз ли ка, а све то во ди ка јед ном ста-
бил ни јем и хо мо ге ни јем дру штву, дру штву ка кво 
же ли мо да ство ри мо у Ср би ји. 

•  Ус по ста вља ње прав них окви ра ко јим би се ре гу-
ли сао од нос же на и му шка ра ца у ор га ни ма упра-

вља ња јав них и при ват них пред у зе ћа. Овом ме ром 
по ве ћао би се број же на у ор га ни ма упра вља ња, 
а ти ме би же не за у зе ле ак тив ни ју уло гу у од лу чи-
ва њу и упра вља њу  по сло ва њем, а са мим тим и у 
за шти ти ин те ре са же на при за по шља ва њу, на гра-
ђи ва њу, на пре до ва њу и от пу шта њу. И у зе мља ма 
где је за ступљне ост же на у пред став нич ким те ли-
ма вр ло из ра же на, по сто ји тен ден ци ја по ве ра ва-
ња ма ње ути цај них и не тран спа рент них по зи ци ја 
же на ма, док кључ не за у зи ма ју му шкар ци. Ме ра-
ма ко је су усме ре не на рав но прав но уче шће жа на 
на свим ни во и ма од лу чи ва ња и упра вља ња ће се 
обез бе ди ти да се из бег не фор ма ли зам у при сту пу 
и оства ри пу ни ути цај же на у про це су до но ше ња 
од лу ка. 

•  Ди вер зи фи ка ци ја обра зов них про гра ма же на и му-
шка ра ца у прав цу ру ше ња гра ни ца из ме ђу “ жен-
ских“ и “ му шких“ по зи ва. Је дан од из во ра не рав-
но прав но сти по ло жа ја же на је и тра ди ци о нал на 
по де ла за ни ма ња и про фе си ја на оне на ме ње не 
же на ма и дру ге, на ме ње не му шкар ци ма. Ко ре не те 
по де ле на ла зи мо још у обра зов ном си сте му. Да би 
се оне от кло ни ле, не ке зе мље су уве ле оба ве зе ђа-
ка и сту де на та да сти чу зна ња о кла сич ним за ни ма-
њи ма су прот ног по ла, чи ме се по ве ћа ва ди фу зи ја 
зна ња, али и ве ро ват но ћа да се за ин те ре со ва ност 
за њих по ја ча и код дру гог по ла, а са мим тим и да се 
от кло не не рав но прав но сти при ли ка за за по сле ње у 
тим про фе си ја ма. 

Ме ре Де мо крат ске стран ке Ср би је омо гу ћи ће про-
ши ре ње и про ду бље ње по сто је ћих ка па ци те та, до-
ве шће до но вих рад них ме ста и ис ко ри сти ти ве ли-
ки ре сурс овог дру штва – до при нос же на раз во ју 
но вих по сло ва и при сту па ефи ка сној ре а ли за ци ји 
за да та ка.
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Кра јем 2011. го ди не, ДСС се из ја сни ла за „еко ном-
ски са мо стал ну, по ли тич ки и вој но не у трал ну“ Ср-

би ју, од но сно Ср би ју ко ја за др жа ва сво ју не за ви сност 
и оста је ван ин те гра ци о них то ко ва у Европ ску уни ју 
и НА ТО – две ор га ни за ци је чи је је ру ко вод ство али и 
ве ћи на чла ни ца на шој зе мљи ја сно ста ви ло до зна ња 
да не же ли да по шту је наш те ри то ри јал ни ин те гри-
тет на Ко со ву и Ме то хи ји и усло ви ло да ље ин те гра-
ци је по сте пе ним, али де цид ним при зна њем КиМ као 
ен ти те та ко ји је одво јен од Ср би је.

Де мо крат ска стран ка Ср би је не са мо да не же ли да 
уче ству је у том про це су по сте пе ног, пу за ју ћег при-
зна ња Ко со ва, већ од луч ни је не го ика да ис ти че да 
ће на ста ви ти по ли тич ку, еко ном ску и ди пло мат ску 
бор бу за пра во да Ко со во и Ме то хи ја оста ну део др-
жа ве Ср би је.

Европ ска уни ја и ње не во де ће чла ни це су уче ство-
ва ле у ко ор ди на ци ји про гла ше ња „не за ви сног Ко со-
ва“, ми си ја Уни је ЕУЛЕКС се ја сно ста ви ла у слу жбу 
ал бан ских ин сти ту ци ја у При шти ни, а пре го во ри Бе-
о град-При шти на под окри љем ЕУ су се пре тво ри ли у 
ме ха ни зам за ус по ста вља ње до бро су сед ских од но са 
из ме ђу две „не за ви сне др жа ве“ у окви ру ко јег се сва-
ки ко рак ка при сту па њу Уни ји усло вља ва при зна ва-
њем еле ме на та др жав но сти Ко со ва. 

Из лаз из „бе зал те ран тив не“ по ли ти ке Ср би је под ра-
зу ме ва да кле ус по ста вља ње но вих од но са Ср би је и 
ЕУ, ко ји би се за сни ва ли на чи стом ра чу ну и на раз ви-
је ној еко ном ској са рад њи, ко ја би би ла у обо стра ном 
ин те ре су.

Сво ђе ње чи стог ра чу на и здра ве еко ном ске са рад ње 
са ЕУ мо ра да ува жи сле де ће чи ње ни це:

ДСС ува жа ва др жа ве чла ни це Европ ске уни је као нај-
ве ће спољ но тр го вин ске парт не ре Ср би је и ис ти че да 
су ауто ном не тр го вин ске ме ре ЕУ то ком 2000-их го-
ди на по мо гле срп ски из воз у ЕУ. ДСС сма тра да су ин-
ве сти ци је ком па ни ја из ЕУ и срп ски из воз у чла ни це 
Уни је од пр во ра зред ног зна ча ја и да ће све од се бе да 

се у Ср би ји по бољ ша ју усло ви за при вред ну са рад њу. 
С дру ге стра не, ДСС се за ла же за то да кон ку рент ност 
срп ске при вре де бу де та ко ја ће би ти за слу жна за по-
ве ћа ње по кри ве но сти уво за из во зом у ЕУ, а не да то 
бу де оп ште оси ро ма ше ње због ко јег су гра ђа ни ма Ср-
би је и срп ским ком па ни ја ма про из во ди и тех но ло шка 
ре ше ња из ЕУ све не до ступ ни ји. Да кле, је дан од нај ва-
жни јих ци ље ва - да из воз у Европ ску уни ју бу де ве ћи 
од уво за - мо ра би ти по сле ди ца сна ге еко но ми је ко ја 
ја ча из воз а не си ро ма штва ко је сма њу је увоз.

ДСС се у апри лу 2008. го ди не оштро ус про ти ви ла 
пот пи си ва њу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу (ССП) са Европ ском уни јом пре вас ход но због 
то га што је том пот пи си ва њу прет хо ди ло при зна ње 
јед но стра не се це си је Ко со ва и Ме то хи је од стра не 
19 од 27 др жа ва чла ни ца ЕУ, чи ме је фун да мен тал но 
про ме њен прав ни оквир овог до ку мен та.

У ме ђу вре ме ну је, ме ђу тим, чак и еко ном ска оправ-
да ност ССП у мно го ме ума ње на. ДСС се ус про ти ви ла 
јед но стра ној при ме ни Пре ла зног тр го вин ског спо-
ра зу ма од стра не вла сти у Ср би ји јер је сма тра ла да 
је то не по тре бан и ште тан чин. Овај по тез вла сти од 
2009. го ди не по про це на ма др жа ву Ср би ју ко шта ви-
ше од 500 ми ли о на евра. По себ на опа сност че ка срп-
ску еко но ми ју од 1. ја ну а ра 2014. ка да сту пи на сна гу 
пот пу на ли бе ра ли за ци ја тр го ви не са ЕУ, пре све га по-
љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди ма. На и ме, 
срп ска еко но ми ја ни је спрем на за оштру кон ку рен ци-
ју са ком па ни ја ма из ЕУ, тим пре што гу би ци за др жа-
ву не ће мо ћи  да бу ду на до ме ште ни прет при ступ ним 
фон до ви ма ЕУ, ко ји ће би ти у до са да шњим окви ри ма, 
што зна чи да Ср би ја не ће мо ћи да на до ме сти ефек те 
ССП, то јест ства ра ње сло бод не тр го вин ске зо не са 
ЕУ. Уни ја се на ла зи у нај ве ћој кри зи од свог осни ва ња 
и во де ће чла ни це Уни је ша љу ви ше не го ја сне сиг-
на ле да но вог про ши ре ња Уни је, на кон при је ма Хр-
ват ске, не ће би ти пре 2020. го ди не. С дру ге стра не, 
ССП је у по ли ти ци при дру жи ва ња ЕУ за ми шљен са мо 
као фа за у при сту па њу др жа ве ЕУ. Ства ра њем зо не 
сло бод не тр го ви не на осно ву ССП јед на еко ном ски 
сла би ја др жа ва као што је Ср би ја до ла зи у не рав но-



132

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

пра ван по ло жај са кон ку рен ци јом ко ја до ла зи из ЕУ. 
Ула ском др жа ве у члан ство та не рав но прав ност се 
убла жа ва ко ри шће њем фон до ва ЕУ ко је мо же ко ри-
сти ти др жа ва чла ни ца. Дру гим ре чи ма, ССП има сми-
сла је ди но ако је на кра ју тог спо ра зу ма га ран то ва но 
члан ство у ЕУ. У су прот ном, ства ра ње зо не сло бод не 
тр го ви не са да ле ко ја чом кон ку рен ци јом ко ја до ла зи 
из ЕУ има не га тив не по сле ди це по до ма ћу при вре ду.
Ин си сти ра ње на то ме да „ЕУ не ма ал тер на ти ву“, у 
усло ви ма еко ном ске кри зе, ап со лут но је по гре шно. 
На по ре ко је ула же у ис пу ња ва ње но вих усло ва за 
ула зак у ЕУ, Ср би ја би тре ба ло да усме ри на ја ча ње 
са рад ње са зе мља ма чи је су еко но ми је у успо ну, 
као што су зе мље БРИКС (Ру си ја, Ки на, Ин ди ја, Бра-
зил, Ју жна Афри ка), бу ду ће Евро а зиј ске уни је, и свим 
дру гим зе мља ма и ин сти ту ци ја ма чи је је де ло ва ње 
у скла ду са на шим др жав ним и еко ном ским ин те ре-
си ма. Да би смо у исто вре ме за шти ти ли гра ђа не од 
кри зе и обез бе ди ли бо љи стан дард ста нов ни штва, 
мо ра мо да оства ри мо сна жну еко ном ску са рад њу са 
парт не ри ма из зе ма ља ко је се искре но за ла жу за ње-
но уна пре ђе ње, без по ли тич ких и дру гих усло ва. 

Као што члан ство у ЕУ не га ран ту је про спе ри тет, та-
ко ни не у трал ност у од но су на ЕУ не зна чи да ће не-
ка др жа ва би ти еко ном ски угро же на или изо ло ва на. 
Нај бо љи при ме ри су сва ка ко Швај цар ска, Нор ве шка 
и Ру си ја, др жа ве ван ЕУ ко је се при лич но до бро сна-
ла зе у усло ви ма европ ске еко ном ске кри зе. Ком па-
ни је из ЕУ сва ке го ди не ин ве сти ра ју на сто ти не ми-
ли јар ди евра у др жа ве ко је ни су чла ни це ЕУ јер за 
ка пи тал са мо ин те рес не ма ал тер на ти ву. То су по ка-
за ле и број не во де ће ком па ни је из ЕУ - ита ли јан ске, 

бел гиј ске, не мач ке, аустриј ске и фран цу ске – ко је су и 
до са да ула га ле у Ср би ју иако је она да ле ко од члан-
ства у Уни ји. Да кле, оста ти ван члан ства у ЕУ ни ка ко 
не зна чи изо ла ци ју.

Ср би ја би се у про це су при кљу че ња ЕУ су о чи ла са 
при ти сци ма ЕУ да се, у окви ру За јед нич ке спољ не по-
ли ти ке ЕУ, при дру жи свим кри ти ка ма и ме ра ма чла-
ни ца ЕУ, чак и оним ко је иду про тив ин те ре са срп ске 
еко но ми је и срп ских на ци о нал них ци ље ва, од но сно 
ко је су упе ре не про тив др жа ва ко је се искре но и до-
след но за ла жу за те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, 
по пут Ру си је и Ки не. Ср би ја би се, та ко ђе, на шла и у 
си ту а ци ји да, у тре нут ку евен ту ал ног учла ње ња у ЕУ, 
мо ра да од у ста не од Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви-
ни са Ру ском Фе де ра ци јом, спо ра зу ма ко ји да је све 
бо ље еко ном ске ре зул та те и ко ји не ма ни јед на дру га 
др жа ва ко ја је кан ди дат или по тен ци јал ни кан ди дат 
за члан ство у ЕУ.

Пре сек ар гу ме на та ја сно го во ри о то ме да је за Ср би ју 
нај це лис ход ни је да од у ста не од про це са ин те гра ци ја 
у ЕУ, да оста не по ли тич ки не у трал на, и да сво је би ла-
те рал не по ли тич ке и еко ном ске од но се раз ви ја ка ко 
са чла ни ца ма ЕУ, та ко и са свим др жа ва ма у ре ги о ну, 
али и Евро пи и све ту. 

По ли ти ка „бе зал тер на тив но сти“ је, да кле, та ко ја во-
ди ка еко ном ској за ви сно сти и гу бље њу еко ном ског 
су ве ре ни те та, док би по ли ти ка про на ла же ња  еко-
ном ских и по ли тич ких ал тер на ти ва мо гла да отво ри 
срп ској еко но ми ји но ве хо ри зон те, тр жи шта, парт-
нер ства и са ве зни штва.
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ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊЕ ССП У ИН ТЕ РЕ СУ СР БИ ЈЕ И СРП СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ 

Као да срп ској при вре ди ни је до во љан при ти сак 
еко ном ске кри зе са ко јом се су о ча ва на до ма ћем 

тр жи шту, оте жа ни из воз због гло бал ног па да тра-
жње и по сле дич не оштри је кон ку рен ци је и за шти те 
до ма ћих тр жи шта, Ср би ја је јед но стра но при ме њи-
ва ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са 
ЕУ. На и ме, Ср би ја је јед но стра но за по че ла 1. ја ну а ра 
2009. го ди не про цес уки да ња ца рин ских ба ри је ра 
за ин ду стриј ске и по љо при вред не про из во де из ЕУ 
пре ма уна пред утвр ђе ној ди на ми ци, са обра зло же-
њем да се „скра ти вре ме“ из ме ђу при ме не спо ра зу-
ма и сти ца ња ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ. 

ДСС је и та да твр ди ла, и до са да ни је про ме ни ла 
став, да је од лу ка штет на по Ср би ју, да до ма ћу при-
вре ду, по себ но по љо при вред ни ке ста вља у не рав-
но пра ван по ло жај у од но су на кон ку рен те из ЕУ и 
да се у ње го вој при ме ни на ла зи им плиц тно при-
зна ње Ко со ва као “су сед не др жа ве“ са ко јом тре ба 
раз ви ја ти до бро су сед ске од но се. Због то га је наш 
став да је по треб но усво ји ти на ци о нал но од го вор-
ну плат фор му са рад ње са ЕУ, ко ја је за сно ва на на 
прин ци пи ма рав но прав но сти, др жав ног ин те гри те-
та и су ве ре ни те та Ср би је, ко ја је окре ну та ин те ре си-
ма при вре де Ср би је.  На осно ву та кве плат фор ме се 
не би мо гли скла па ти, а по себ но не при ме њи ва ти, 
спо ра зу ми ко ји су штет ни по би ло ко ји ин те рес Ср-
би је, а по себ но по њен те ри то ри јал ни ин те гри тет и 
др жав ни су ве ре ни тет. 

15.1. Ток при ме не ССП 

При ме на Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма, као и 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, има 
да ле ко се жне по сле ди це по при вре ду и дру штво 
Ср би је. Њи хо вом ре а ли за ци јом тре ба да бу де ус-
по ста вље на зо на сло бод не тр го ви не, а до ма ће за-
ко но дав ство у овој обла сти при ла го ђе но оном у ЕУ, 
чи ме би при вре да и по љо при вре да Ср би је и на до-
ма ћем те ре ну би ли су о че ни са европ ским усло ви ма 
по сло ва ња, али и оштром европ ском кон ку рен ци-
јом. 

При вре да Ср би је ни је би ла од мах пот пу но из ло же на 
кон ку рен ци ји из ЕУ, бу ду ћи да је Пре ла зним спо ра зу-
мом (као и ССП-ом) пред ви ђен пре ла зни пе ри од од 
шест го ди на, то ком ко га кључ не гра не од ре ђе но вре-
ме оста ју под си сте мом ца рин ске за шти те. Нај ве ће 
ца ри не у Ср би ји су про пи са не за ону ро бу ко ја се про-
из во ди у Ср би ји, а ови ар ти кли су свр ста ни у три ка-
те го ри је: осе тљи ви, ве о ма осе тљи ви и нај о се тљи ви ји 
про из во ди. Ца рин ске да жби не за „осе тљи ве“ про из-
во де (ра зни ала ти и ма ши не, по пут ма ши на за пра-
ње и су ше ње ве ша, кли ма-уре ђа ји и гре ја ли це, во-
зи ла за снег, бро до ви и јах те, ин ду стриј ска и је сти ва 
со, угаљ, ба зни и хе миј ски про из во ди, ле гу ре ба кра, 
хар ти ја, то а лет па пир и ма ра ми це, пе шки ри, пе ле не 
за бе бе, хи ги јен ски уло шци и там по ни, ше ши ри, ки-
шо бра ни, сун цо бра ни, људ ска ко са и пе ри ке, би сер, 
ди ја ман ти, вра та и про зо ри...)  су пр ве го ди не при ме-
не сма ње не на 70 % ини ци јал не сто пе, дру ге го ди не 
на 40 %, док је од тре ће го ди не од по чет ка при ме не 
увоз ове ро бе из ЕУ пот пу но сло бо дан. Гру па „ве о ма 
осе тљи вих“ (бо је и ла ко ви, шам по ни, пра шак за веш, 
па сте за зу бе, пре па ра ти за бри ја ње, де зо до ран си, 
кре ме, теч но сти за пра ње, но ве спољ не гу ме, ши ве на 
кр зна, та пе те, ке ра мич ко по су ђе, ста кле ни про из во-
ди, жи це од алу ми ни ју ма и ба кра, ма ши не за пра ње 
по су ђа, ме тле и чет ке, ан ти кви те ти ста ри ји од сто го-
ди на...) про из во да се пр ве го ди не при ме не про да ва-
ла са ца ри ном од 80 %, за тим се ца ри на сни жа ва ла 
до пот пу не ли бе ра ли за ци је. За гру пу „нај о се тљи ви-
јих“ про из во да (пар фе ми, пре па ра ти за улеп ша ва ње 
и шмин ка ње, оде ћа, обу ћа, фри жи де ри, за мр зи ва чи, 
пут нич ка и те рет на во зи ла, би ци кли, мо то ри, оруж је 
и му ни ци ја, на ме штај, мон та жне згра де....) ца ри на је 
пр ве го ди не при ме не  из но си ла 85 % од сто пе пре 
пот пи си ва ња спо ра зу ма, док је увоз ове ро бе без на-
пла те ца ри не пла ни ран на кон пет го ди на. 

С дру ге стра не, ЕУ по твр ђу је сло бо дан при ступ ро би 
из Ср би је на ње но тр жи ште (са из у зет ком тек сти ла, 
ви на, ше ће ра и ју не ти не), али тре ба на по ме ну ти да 
је из воз ин ду стриј ских про из во да из Ср би је у ЕУ сло-
бо дан већ од 2000. го ди не. Ову по вла сти цу до ма ћа 
пред у зе ћа углав ном ни су ис ко ри сти ла, из ви ше раз-
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ло га. Нај пре због број них и стро гих усло ва за из воз, 
ко ји су се за мно ге фир ме из Ср би је по ка за ли као не-
до сти жни, али та ко ђе и због ор га ни за ци о не и тех но-
ло шке за о ста ло сти про из вод ње, про да је и ло ги сти ке, 
та ко да се на тр жи ште ЕУ углав ном из во зе си ро ви не 
или по лу про и зво ди. Сто га је отва ра ње тр жи шта Ср-
би је за ин ду стриј ске про из во де из ЕУ ве ли ки при ти-
сак, а мно га та кву утак ми цу не ће пре жи ве ти, и то не 
са мо због соп стве них сла бо сти, већ и због то га што је 
у Ср би ји ство рен еко ном ски ам би јент ко ји ви ше по-
го ду је уво зу, не го што до ма ћим пред у зе ћи ма омо гу-
ћа ва рав но прав ну утак ми цу на отво ре ном тр жи шту.
Ср би ја је од 1. ја ну а ра 2012. го ди не ушла у че твр ту 
го ди ну при ме не Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма 
са Европ ском уни јом. То зна чи до дат но сма ње ње ца-
ри на на ро бу ко ја се уво зи из Европ ске уни је. У 2012. 
го ди ни про сеч на ца ри на на увоз ро бе из ЕУ ће из но-
си ти 1,8 %,док ће про сеч на ца ри на на увоз из оста-
лих зе ма ља са ко ји ма ни су за кљу че ни по вла шће ни 
спо ра зу ми из но си ти 6,2 %. Та ко су, на при мер, за по-
је ди не ин ду стриј ске про из во де ца рин ске сто пе од ја-
ну а ра ове го ди не сма ње не и из но се: за ауто мо би ле 
2,5% и 5% у за ви сно сти од ку би ка же мо то ра (пре ма 
оста лим зе мља ма ца ри на за но ве ауто мо би ле из но си 
12,5%), за фри жи де ре  и за мр зи ва че из но си 2% (из 
оста лих зе ма ља 10%) за веш ма ши не 6% (из оста лих 
зе ма ља је ца ри на 15%), за те ле ви зо ре 6% и 3%, док 
је из дру гих зе ма ља са ко ји ма ни су пот пи са ни пре-
фе рен ци јал ни спо ра зу ми ова ца ри на 15%. Ово сма-
ње ње би тре ба ло да зна чи мо гућ ност сни жа ва ња це-
на уве зе них про из во да на до ма ћем тр жи шту, али до 
са да ни је за бе ле жен та кав ути цај, уко ли ко се има у 
ви ду да је ве ћи на це на уве зе них про из во да ни жа на 
до ми цил ним тр жи шти ма и че ти ри го ди не на кон при-
ме не ССП. То зна чи да на ни во це на мно го ви ше ути-
че сте пен раз во ја кон ку рен ци је на на шем тр жи шту и 
спо соб ност до ма ћих про из во ђа ча да се су прот ста ве 
кон ку рен ци ји уве зе них про из во да. ДСС је упра во ову 
окол ност има ла у ви ду ка да је твр ди ла да ће пре-
вре ме на, по себ но јед но стра на при ме на ССП убр за ти 
про па да ње мно гих, по себ но ма лих пред у зе ћа Ср би је 
и да ће зна чи ти до дат ни гу би так рад них ме ста и сма-
ње ње за по сле но сти. То се, на жа лост, и оства ри ло. 

15.2. По љо при вре да ће под не ти нај те же 
бре ме ЕУ ин те гра ци ја

Са при ме ном ССП су на тр жи ште Ср би је сти гли и ви-
со ко суб вен ци о ни са ни по љо при вред ни про из во ди из 
ЕУ, што пред ста вља ве о ма оте жа ва ју ћу окол ност за 
срп ску по љо при вре ду, а тр жи шну утак ми цу чи ни из-
ра зи то не рав но прав ном. Та ко ђе, нај ви ше за ко на ко ји 
су услов за ула зак у ЕУ су упра во из обла сти по љо при-
вре де, али они још увек ни су усво је ни. Од 50 нај зна-
чај ни јих си стем ских за ко на ва жних за по љо при вре ду 
до са да је до не то око три де сет, али њи хо ва при ме на 
ће би ти мно го бол ни ја од пар ла мен тар не ди ску си је 
ко јом смо по ку ша ли да об у ста ви мо њи хо во усва ја ње 
пре не го што до би је мо до ка зе да ће срп ским по љо-
при вред ни ци ма да обез бе ди ве ће суб вен ци је, га ран-
то ва не це не и за шти ту од на ле та ве ли ког ка пи та ла и 
та ла са ро ба из ЕУ. Да би се кон ку рент ност срп ских по-
љо при вред ни ка по ве ћа ла, уве ћао обим про из вод ње 
и оства ри ле из во зне кво те, нео п ход но је ре гу ли са ти 
тр жи ште, уре ди ти за кон ску ре гу ла ти ву али уло жи ти 
до дат на сред ства за уна пре ђе ње про из вод ње. Пре-
ма не ким про це на ма, та сред ства тре ба да из но се 
500 ми ли о на евра сва ке го ди не. Ср би ја, ме ђу тим, не-
ма до вољ но сред ста ва за ин ве сти ци је, док је по љо-
при вре да ЕУ за шти ће на огром ним суб вен ци ја ма, ко је 
из но се при бли жно 34 %, од но сно око тре ћи ну це не. 
Се ља ци у Ма ђар ској на при мер, до би ја ју до 250–300 
евра по хек та ру (та ко је и у Хр ват ској), док је у Ср би ји 
тај из нос ове го ди не 120 евра. Сто га је јед но стра но 
отва ра ње тр жи шта Ср би је без ко ри шће ња фон до ва 
ко ји ма ће се по мо ћи кон ку рент ност по љо при вре де 
пре ма мно гим ми шље њи ма са свим не ра зу ман чин.

Без ве ћег ула га ња у по др шку при вре ди не мо же 
до ћи ни до ра ста про дук тив но сти у агра ру, а она је 
кључ ме ђу на род не кон ку рент но сти. Про дук тив ност у 
по љо при вре ди се нај лак ше мо же из ра чу на ти бро јем 
ли ца ко је хра ни је дан по љо при вред ник. Тре ба ре-
ћи да нај ви шу про дук тив ност ра да у по љо при вре ди 
има ју при вред но нај ра зви је ни је зе мље. То су зе мље 
ко је има ју ис под 10 или чак ис под 5 % по љо при вред-
ног ста нов ни штва, а код нас је то још увек бли зу 20 
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%. У та квим усло ви ма ак тив ност за по сле них у по љо-
при вре ди рас по ла же ре ла тив но ве ли ким по вр ши на-
ма, ви со ком вред но шћу сред ста ва за рад, ве ли ким 
бро јем гр ла сто ке, ви со ким ула га њи ма по је ди ни ци 
по вр ши не... У зе мља ма као што су чла ни це ЕУ је дан 
по љо при вред ник про из во ди хра ну за 46, Фран цу ској 
35, Аустри ји 22, Ита ли ји 22, Бу гар ској 16, Ма ђар ској 
де вет, Ру му ни ји осам, а у Ср би ји за шест жи те ља. 
Ме ђу тим, у тим зе мља ма је ула га ње у аграр по јед-
ном ста нов ни ку из над 130 до ла ра, а у Ср би ји ис под 
30 до ла ра. У то ме се на ла зе узро ци срп ске не кон ку-
рент но сти, и осно ве по ли ти ке ДСС за раз вој агра ра. 
Ми се за ла же мо да се по ве ћа ним ула га њи ма у раз вој 
по љо при вре де нај пре по ве ћа про дук тив ност агра ра 
до ме ре ме ђу на род не кон ку рент но сти, бар на ни воу 
про се ка ЕУ, а да се за тим по сте пе но при сту пи отва-
ра њу гра ни ца за увоз свих вр ста по љо при вред них 
про из во да. На тај на чин шти ти мо и 1,5 ми ли о на љу-
ди ко ји у Ср би ји на по сре дан или не по сре дан на чин 
за ви се од по љо при вре де и све оста ле гра ђа не ко ји 
тро ше ње не про из во де. Да кле, при ме на ССП је за по-
љо при вре ду Ср би је до шла у не вре ме и за те кла не-
при пре мље ну ве ћи ну од 778 хи ља да по љо при вред-
них га здин ста ва. 

У обла сти по љо при вре де, про из во ди су по де ље ни на 
при мар не по љо при вред не про из во де и пре ра ђе не 
по љо при вред не про из во де, ри бу и ри бље про из во-
де, ви на и же сто ка ал ко хол на пи ћа. Као и за ин ду-
стри ју, и за по љо при вре ду је пред ви ђен пре ла зни 
пе ри од, та ко да су ца ри не од мах уки ну те за је дан део 
по љо при вред них про из во да (сир, ја ја, кром пир, ма-
сли не, гра шак и па суљ, џе мо ви и мар ме ла де, со ко ви, 
во ће, ки ки ри ки и оста ло је згро ви то во ће, ка фа, ше-
ћер, се мен ски је чам, се ме ла на, уља не ре пи це, овас, 
пи ри нач, ча је ви, ра же но бра шно, ете рич на уља, лу-
ко ви це, јед но днев ни пи ли ћи, ко њи, ма гар ци, сви ње 
чи сте ра се за при плод, хра на за псе и мач ке....), док 
се дру ге уки да ју про гре сив но, у скла ду са Анек сом 3 
ССП-а. На сре ћу, у то ку пре го во ра обез бе ђе но је да се 
за 24 % свих про из во да за др жи ви сок сте пен ца рин-
ске за шти те и на кон пре ла зног ро ка од шест го ди на 
(ме ђу ко ји ма су стра те шки про из во ди по пут пше ни-

це, па ра дај за, па при ка, шљи ва, ја бу ка...), што је зна-
чај но до стиг ну ће, бу ду ћи да је уоби ча је на прак са ЕУ 
да при хва ти за др жа ва ње ца ри на за до 20 % по љо-
при вред них про из во да. Обез бе ђе но је и за др жа ва ње 
се зон ске за шти те за је дан број осе тљи вих про из во-
да, во ћа и по вр ћа, по пут па ра дај за, па при ка, шљи ва 
и ја бу ка. Та ко ђе, Ср би ја је обез бе ди ла го ди шње кво-
те за из воз од 180.000 то на ше ће ра са мо гућ но шћу 
по ве ћа ња, 8.700 то на ју не ти не (са да се из ве зе 40 % 
кво те), 63.000 хек то ли та ра ви на, 15 то на па стрм ке и 
60 то на ша ра на.

Срп ска по љо при вре да у раз ме ни са ино стран ством 
тре нут но оства ру је су фи цит, ко ји се из го ди не у го ди-
ну по ве ћа ва, али је срп ска по љо при вре да ипак да ле-
ко од европ ског ни воа, што нај бо ље по ка зу је по да так 
да ни до са да одо бре не кво те за ју не ће ме со и ви но 
ни су ис пу ње не, а ве ли ко је пи та ње ка да ће би ти. Нај-
ва жни ји про из во ди аграр ног по ре кла у из во зу су и 
да ље: ку ку руз у вред но сти од 236,7 ми ли о на до ла ра, 
ше ћер од ше ћер не ре пе ра фи ни ра ни у вред но сти од 
162 ми ли о на до ла ра, за мр зну та ма ли на ро ланд 86,5 
ми ли о на до ла ра и мер кан тил на пше ни ца је из ве зе-
на за 62,4 ми ли о на до ла ра. Да кле и да ље су то си-
ро ви не ко је има ју нај ни жи сте пен до дат не вред но-
сти и нај ви ши сте пен ко ри шће ња при род них, али не 
и при вред них ре сур са. То до ка зу је да са по сто је ћим 
ни во ом суб вен ци је ни је мо гу ћа ка ва ли та тив на про-
ме на струк ту ре агра ра, већ са мо по сте пе ни, али не-
до во љан раст ко ли чи на про из во да ко ји ће до ве сти 
до про па сти све оне ко ји не ма ју до вољ не ко ли чи не 
зе мље или сто ке да до ми ни ра ју бар на ло кал ном тр-
жи шту. 

И по ред ра ста про из вод ње срп ску по љо при вре ду 
оп те ре ћу ју број ни про бле ми, по пут ду го ва ња др жа-
ве пре ма про из во ђа чи ма, ка шње ње у ис пла ти суб-
вен ци ја, про бле ми от ку па и на ку па ца, про бле ма са 
бан кар ским кре ди ти ма, не функ ци о ни са њем кључ них 
за ко на, по ра стом це на ми не рал ног ђу бри ва и енер-
ге на та, ма ка за ма це на из ме ђу ре про ма те ри ја ла и по-
љо при вред них про из во да, стал ним исе ља ва њи ма и 
ло шом ин фра струк ту ром. Се ља ци су при мо ра ни да 
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сво ја пра ва шти те на пу те ви ма по Ср би ји, да та мо 
тра же за штит не це не, ис пла ту обе ћа них суб вен ци ја 
и ду го ва ња за ис по ру че ну ро бу.  У та квим усло ви ма 
при ме на ССП је до дат но бре ме на ле ђи ма срп ског се-
ља ка ко је мно ги не ће ус пе ти да под не су. 

15.3. По сле ди це до са да шње 
при ме не ССП

Да при ме на ССП не да је оче ки ва не ефек те ви ди се 
из чи ње ни це да се ни јед на зва нич на ин сти ту ци ја 
не обра ћа јав но сти са по ку ша јем да об ја сни „ко ри-
сти“ до ко јих смо до шли у то ку прет ход не три го ди не 
при ме не пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма, од но сно 
ССП, ко ји ће овај ста тус “пре ла зни” очи глед но но си ти 
мно го ду же од оног вре ме на ко је су обе ћа ва ли за-
го вор ни ци ње го ве јед но стра не при ме не. Ниг де не ма 
про це на ко ли ко су се сма њи ле це не уво зних про из-
во да због сма ње ња ца ри на, не ма ве ћег из во за јер су 
се сма њи ле це не ула за за из во зни ке ни ти има на зна-
ка ка да би Ср би ја мо гла да при сту пи ЕУ, што би на-
го ве сти ло при ступ не и дру ге фон до ве за по кри ва ње 
гу би та ка на ста лих на стра ни сма ње ња про да је на ших 
про из во ђа ча на до ма ћем тр жи шту, сма ње ња при ли-
ва од ца ри на у бу џет зе мље, за тво ре них рад них ме-
ста због до ла ска стра не кон ку рен ци је и др. 

Сни же ње ца ри на је зна чај но сма њи ло бу џет ске при-
хо де, у из но су од 90 до 120 ми ли о на евра го ди шње, 
а тај ма њак у бу џе ту се мо рао на док на ди ти из дру гих 
из во ра те су не сра змер но по ве ћа ва не ак ци зе на го-
ри во, ци га ре те, ка фу и ал ко хол не на пит ке. Већ у пр-
вој го ди ни при ме не ССП, 2009. го ди не до шло је до 
сма ње ња при ли ва од ца ри на за ви ше од 23 ми ли ја ре 
ди на ра, да би се сма ње ње на ста ви ло у на ред ној го-
ди ни, за но ве 4 ми ли јар де, а у 2011. за још то ли ко. 
Од ре ђе ни део тог сма ње ња се мо же об ја сни ти оп-
штим па дом уво за ко ји је био у пр вој го ди ни на ни воу 
од 24 %, али то очи глед но не об ја шња ва це ло куп но 
сма ње ње. Раз ли ка у сма ње њу се мо же при пи са ти 
ефек ти ма ССП, од но сно за то ли ко је Ср би ја по др жа ла 
кон ку рент ност европ ских пред у зе ћа на на шем тр жи-

шту. Ко је због то га био на гу бит ку не мо ра мо по га ђа-
ти-до ма ћа при вре да. Има ју ћи у ви ду пр ве три го ди не 
при ме не ССП про це ње но је да је укуп ни гу би так са мо 
од не на пла ћа них ца ри на ве ћи од 500 ми ли о на евра, 
а као ко ла те рал на ште та се по ја вљу је по ве ћа ни тро-
шак за гра ђа не у ви ду ве ћих ак ци за ко је су уве ћа ва не 
та ко да су за три го ди не уве ћа не за су му од око 80 
ми ли јар ди ди на ра. Гра ђа ни и при вре да Ср би је пла-
ти ли су оно што ни смо на пла ти ли ком па ни ја ма из во-
зни ци ма из ЕУ. 

Пре ла зни спо ра зум и ССП ну де по је ди не по год но сти, 
али је чи ње ни ца да број ни чла но ви ди рект но ште те 
ин те ре си ма Ср би је и ње них гра ђа на. Још ве ћу ште-
ту је ме ђу тим, на но си ла јед но стра на при ме на, ко ја се 
пре све га ко си са чи ње ни цом да је при ме на ме ђу на-
род них спо ра зу ма ис кљу чи во би ла те рал на. 

15.4. Прав ни ар гу мен ти за 
од ба ци ва ње ССП

Као стран ка ко ја је фор ми ра ла две Вла де Ср би је 
(2004-07., 2007-08.), ко ја је у обе вла де да ла пред-
сед ни ка Вла де Ср би је, и ко ја је уз то да ла ве ћи број 
ми ни ста ра у зна чај ним ре со ри ма, Де мо крат ска стран-
ка Ср би је  уло жи ла је ве ли ки на пор, енер ги ју и зна ње 
у европ ске ин те гра ци је Ср би је. Не ума њу ју ћи уло гу 
свих ко а ли ци о них парт не ра у овом про це су, не мо гу ће 
је пре ви де ти да су у на зна че ном пе ри о ду за по че те и 
до вр ше не пре суд но ва жне ак тив но сти у окви ру про-
це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња: са чи ње на је 
обим на и све о бу хват на „На ци о нал на стра те ги ја при-
дру жи ва ња и при сту па ња Европ ској уни ји“ (2005.), 
до нет је ве ли ки број за ко на ускла ђе них са европ ским 
стан дар ди ма и до би је на је по зи тив на „Сту ди ја о из-
во дљи во сти“, по сле че га су за по че ти пре го во ри о за-
кљу че њу „Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва-
њу“ (ССП, 2005.), а по њи хо вом успе шном окон ча њу 
па ра фи ран је и сам Спо ра зум (2007.).

По зна то је да су, на по ре до са овим ак тив но сти ма Ср-
би је у ве зи са европ ским ин те гра ци ја ма, те кли пре го-
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во ри о бу ду ћем ста ту су Ко со ва и Ме то хи је. Ти пре го-
во ри не са мо да ни су до ве ли до нео п ход ног ис хо да, 
а то је ком про ми сно ре ше ње бу ду ћег ста ту са, не го су 
и пре ки ну ти без ре ше ња. Уме сто да тра же ком про-
мис, је дан број за пад них зе ма ља на че лу са САД под-
сти цао је ал бан ски се це си о ни зам у по кра ји ни све до 
не ле гал ног про гла ше ња не за ви сно сти. По ред то га, 
те др жа ве су при зна ле са мо про гла ше ну не ле гал ну 
тво ре ви ну као не за ви сну др жа ву, кр ше ћи при том 
на че ла, нор ме и пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Уло-
га Европ ске уни је и јед ног бро ја ње них др жа ва чла-
ни ца у то ме би ла је су прот на и ме ђу на род ном пра ву 
и осни вач ким уго во ри ма са ме Европ ске за јед ни це и 
Европ ске уни је, али и по зи тив ним од ред ба ма већ па-
ра фи ра ног ССП.

ДСС се као стран ка у Вла ди ни је ко ле ба ла. Она је по-
ли тич ки при о ри тет не дво сми сле но да ла од бра ни др-
жа ве за то што је то је ди но при род но, а у тој од бра ни 
је ви де ла и пред у слов за све стра те шке од но се у ме-
ђу на род ном окру же њу. При лог раз у ме ва њу ова квог 
ста ва ДСС је сте „Прав на ана ли за Спо ра зу ма о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу“.

15.5. Из во ди из прав не ана ли зе 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу

„Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу“ (у да-
љем тек сту: ССП) и пра те ћи „При вре ме ни спо ра зум о 
при ме ни ССП“ ко је су у Лук сем бур гу, 29. апри ла 2008. 
го ди не, пот пи са ли пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и пред став ни ци Европ ске за јед ни це са др же 
су штин ске не до стат ке због ко јих су прав но не ва же-
ћи, од но сно прав но не по сто је ћи.

Да би био прав но ва же ћи, спо ра зум мо ра да бу де 
ва љан и оба ве зу ју ћи за све уго вор не стра не. По сто-
ји ви ше не до ста та ка због ко јих ССП из ме ђу ЕУ и њи-
хо вих др жа ва чла ни ца, са јед не стра не, и Ре пу бли ке 
Ср би је, са дру ге стра не, ни је прав но ва љан. Че ти ри су 
основ на не до стат ка ССП:

1. ССП са др жи члан 135. ко ји од ре ђу је про стор на ко-
ме ће он би ти при ме њи ван и ко ји гла си: „Овај Спо ра-
зум се при ме њу је, са јед не стра не, на те ри то ри је на 
ко је се при ме њу ју уго во ри ко ји ма се осни ва ју Европ-
ска за јед ни ца и Европ ска за јед ни ца за атом ску енер-
ги ју и у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним тим уго во ри ма 
и на те ри то ри ју Ср би је, с дру ге стра не“. И да ље у ста ву 
два истог чла на: „Овај Спо ра зум се не при ме њу је на 
Ко со ву ко је је тре нут но под ме ђу на род ном упра вом у 
скла ду са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ује ди ње-
них на ци ја 1244 од 10. ју на 1999. го ди не. Ово не до во-
ди у пи та ње са да шњи ста тус Ко со ва ни ти од ре ђи ва ње 
ње го вог ко нач ног по ло жа ја пре ма ис тој ре зо лу ци ји“.

По Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та Без бед но сти УН, Ко со во 
и Ме то хи ја је са став ни део на ше зе мље. Осим то га, 
ССП се по зи ва на ме ђу на род но прав на до ку мен та ко ја 
шти те те ри то ри јал ни ин те гри тет др жа ва. 

Ме ђу тим, 20 од 27 др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је су стра не 
уго вор ни це ССП, за кључ но са 24. ма јем 2008. при зна-
ле су зва нич но „др жа ву Ко со во“ и ти ме по вре ди ле ме-
ђу на род но при зна ту те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, ње-
ну те ри то ри јал ну це ло куп ност и су ве ре ни тет. Да ни је 
та ко, ак ти при зна ња „др жа ве Ко со во“ од стра не тих 
др жа ва би ли би бе сми сле ни, од но сно на кнад но по ни-
ште ни пот пи си ва њем ССП са Ре пу бли ком Ср би јом. 
Има ју ћи ово у ви ду, пот пи си ва ње ССП са др жа ва ма 
ко је су, при зна ју ћи не за ви сност Ко со ва, те шко по вре-
ди ле те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет Ре пу-
бли ке Ср би је, зна чи две ства ри:

•   или не по сто ји са гла сност во ља свих уго вор них 
стра на о јед ном од бит них еле ме на та уго во ра, тј. о 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

•   или су се пред став ни ци Ре пу бли ке Ср би је на кнад но, 
чи ном пот пи си ва ња ССП, са гла си ли са про тив прав-
ном се це си јим ње не ју жне по кра ји не.

У пр вом слу ча ју, прав но гле да но ме ђу на род ног уго-
во ра за пра во и не ма. А дру ги би зна чио нај гру бљу 
по вре ду Уста ва Ср би је због угро жа ва ња те ри то ри-
јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та др жа ве.
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По што ва ње или не по што ва ње те ри то ри јал ног ин те-
гри те та Ср би је од стра не ЕУ и њи хо вих др жа ва чла-
ни ца мо же би ти од ути ца ја и на при ме ну дру гих од-
ред би ССП. На и ме, ССП из ри чи то пред ви ђа оба ве зу 
Ре пу бли ке Ср би је да са ра ђу је са су сед ним др жа ва ма 
и др жа ва ма у ре ги о ну.

Та ко, на при мер, члан 15. ССП пред ви ђа да ће Ср би ја 
за по че ти слич не пре го во ре са пре о ста лим др жа ва-
ма у ре ги о ну ка да ове др жа ве бу ду пот пи са ле Спо-
ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Исто та ко, 
члан 16. пред ви ђа да ће „Ср би ја уче ство ва ти у ре-
ги о нал ној са рад њи са дру гим др жа ва ма ко је су об у-
хва ће не Про це сом ста би ли за ци је и при дру жи ва ња у 
не ким или свим об ли ци ма са рад ње об у хва ће не овим 
Спо ра зу мом, а по себ но оним од за јед нич ког ин те-
ре са.“, а члан 17. пред ви ђа за Ср би ју оба ве зе ре ги о-
нал не са рад ње и са дру гим др жа ва ма кан ди да ти ма 
за при сту па ње Европ ској уни ји ко је ни су об у хва ће не 
про це сом ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Уко ли ко 
Ср би ја на ста ви да јед но стра но при ме њу је пре ла зни 
тр го вин ски спо ра зум, од но сно ка сни је ССП у си ту а-
ци ји ка да два де сет др жа ва чла ни ца при зна је „не за-
ви сно Ко со во“, Ср би ја би пре ма на ве де ним и дру гим 
од ред ба ма ССП мо ра ла да са ра ђу је са „не за ви сним 
Ко со вом“ ако же ли да се уго вор при ме њу је.

2. Из ме ђу мо мен та па ра фи ра ња ССП са јед не стра не 
и мо мен та пот пи си ва ња тог спо ра зу ма са дру ге стра-
не, окол но сти су се про ме ни ле у том сми слу што је 
до шло до не ле гал ног про гла ше ња „не за ви сног Ко со-
ва” и при зна ња те не ле гал но про гла ше не „др жа ве” 
од стра не осам на ест др жа ва чла ни ца ЕУ ко је су уго-
вор не стра не ССП. 

Беч ка кон вен ци ја у чла ну 62. и код већ за кљу че них и 
ра ти фи ко ва них ме ђу на род них уго во ра пред ви ђа, као 
основ за пре ста нак уго во ра или по вла че ње уго вор не 
стра не из ње га, су штин ску про ме ну окол но сти у од но су 
на ста ње у тре нут ку за кљу че ња уго во ра. Са мим тим је 
и овла шће ње ко је је Вла да Ре пу бли ке Ср би је да ла за 
за кљу че ње уго во ра под јед ним окол но сти ма пре ста ло 
да ва жи у мо мен ту су штин ске про ме не тих окол но сти.

3. При вре ме ни спо ра зум, ко ји омо гу ћа ва при ме ну 
ССП у тр го вин ским пи та њи ма пре ње го ве ра ти фи ка-
ци је у свим др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, за кљу чен је уз 
по се бан од ло жни услов (тзв. по те ста ти ван од ло жни 
услов), пре ма ко ме ће ње го ва при ме на за по че ти тек 
он да ка да Са вет ЕУ (Са вет ми ни ста ра ЕУ) про це ни и 
од лу чи да по сто ји „пу на са рад ња Ре пу бли ке Ср би је са 
Ме ђу на род ним кри вич ним су дом за бив шу Ју го сла-
ви ју“. Да кле, оно што Ср би ја тре ба да ис пу ни пре ма 
од ло жном усло ву, од ко га за ви си при ме на од ред би 
ССП пре ње го ве ра ти фи ка ци је, не до вољ но је од ре ђе-
но и за ви си, у крај њем слу ча ју, од пред став ни ка ор га-
на ко ји ни је стра на у уго вор ном од но су по во дом ССП, 
док је јед ној стра ни у овом уго вор ном од но су (Са ве ту 
ми ни ста ра) оста вље но да бу де ар би тар у по гле ду то га 
да ли је дру га стра на та ко нео д ре ђе ни услов ис пу ни-
ла. При та квом ста њу ства ри, Ср би ји ни је оста вље на 
ни ка ка ва мо гућ ност да се обра ти би ло ко ме ко би не-
у трал но и објек тив но про це нио да ли је пред ви ђе ни 
од ло жни услов за при ме ну ССП ис пу њен. Да кле, на-
ве де ни услов чи ни овај уго вор не по сто је ћим.

4. Устав Ре пу бли ке Ср би је у сво јој пре ам бу ли на во-
ди да је КиМ са став ни део те ри то ри је Ср би је, да има 
по ло жај су штин ске ауто но ми је у окви ру су ве ре не др-
жа ве Ср би је. При ова квом ста њу ства ри, сва ки акт 
спољ не по ли ти ке Ср би је усло вљен је и прав но ве зан 
Устав ним од ре ђе њем ју жне по кра ји не као са став ног, 
је дин стве ног, су ве ре ног и нео ту ђи вог де ла др жа ве и 
ње не те ри то ри је. Та кву Уста вом утвр ђе ну ве за ност не 
мо же от кло ни ти ни је дан др жав ни ор ган Ср би је ни 
би ло ко ја дру га су ве ре на др жа ва или ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја, а да се при том не по вре ди Устав. Због 
то га је ССП у та квом об ли ку про тив у ста ван.

Из из ве де не ана ли зе сле ди за кљу чак да ССП и При-
вре ме ни спо ра зум пот пи са ни у Лук сем бур гу 29. 
апри ла 2008. го ди не, ни су са гла сни ме ђу на род ном 
пра ву, и по себ но, Беч кој кон вен ци ји. Очи глед но је 
да ови спо ра зу ми са др же бит не не до стат ке ко ји их 
чи не прав но не ва же ћим. Исто вре ме но, по сле дра-
стич но про ме ње них окол но сти ко је су на ста ле при-
зна њем јед но стра не не за ви сно сти Ко со ва од стра не 
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два де сет др жа ва чла ни ца као уго вор них стра на, ови 
спо ра зу ми по ста ли су су прот ни Уста ву Ре пу бли ке Ср-
би је. Са мим тим, у по сто је ћем об ли ку ови спо ра зу ми 
не мо гу би ти по твр ђе ни у На род ној скуп шти ни Ре пу-
бли ке Ср би је.

ССП пред ста вља сам по че так јед ног сло же ног уго-
вор ног од но са из ме ђу Ср би је и ЕУ, и Ср би ји је оп ти-
мал но по треб но бар 8 до 10 го ди на да га ис пу ни. Као 
што смо по ме ну ли, та кав спо ра зум има ју све др жа ве 
у окру же њу, да кле и оне ко је се по свим објек тив-
ним па ра ме три ма не мо гу по ре ди ти са Ср би јом. Али, 
Спо ра зум за Ср би ју још ни је сту пио на сна гу, ни ти ће 
уко ли ко га не ра ти фи ку је, по ред Ср би је и 27 др жа-
ва чла ни ца Уни је. До вољ но је да ма кар јед на од њих, 

ре ци мо не ка од 21 ко је су при зна ле не за ви сност Ко-
со ва, за кљу чи да Ср би ја не ис пу ња ва усло ве из Спо-
ра зу ма ко ји се ти чу до бро су сед ске са рад ње са Ко со-
вом, а та квих на го ве шта ја већ има, па да ССП ни ка да 
не сту пи на сна гу. У све тло сти та квих чи ње ни ца за-
и ста сто ји пи та ње, шта она до би ја чак и са ста но ви-
шта др жав не стра те ги је ко ја др жав но пи та ње Ср би је 
уско и за ви сно ве зу је за европ ске ин те гра ци је ко је 
су по пло ча не све кли за ви јим пло ча ма ко је нас не ће 
уве сти у ЕУ, али ће до ве сти до фак тич ког при зна ња 
Ко со ва као „не за ви сне др жа ве“ на шта ДСС ни ка да 
не ће при ста ти и због че га се са да и у бу дућ но сти про-
ти ви сва ком ак ту, а та ко и ССП, ко ји до во ди до им пли-
цит ног при зна ња по сто ја ња та квог ен ти те та ко ји је 
на стао од ин те грал ног де ла Ср би је.
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16.1. Кри за евро зо не

Дру ги та лас еко ном ске кри зе ко ји је до вео до зна-
чај ног успо ра ва ња при вред ног ра ста (пре све га у зе-
мља ма евро зо не) у су шти ни је са мо на ста вак кри зе 
из 2008. го ди не, чи ји узро ци ни су от кло ње ни и ре-
ше ни, јер су струк тур не при ро де, већ са мо од ло же ни 
и убла же ни при ме ном мо не тар них и фи скал них ин-
стру ме на та. Европ ска ко ми си ја је са оп шти ла да ће 
при вред ни раст у евро зо ни у 2012. го ди ни успо ри ти, 
због сма ње ња по ве ре ња на тр жи шту, што ће се ло-
ше од ра зи ти на ула га ња и по тро шњу. На и ме, евро-
зо на не из бе жно кли зи у ре це си ју ко ја је по че ла у по-
след њем квар та лу 2011. го ди не. 

Де се то го ди шња пре те ра на и не ра ци о нал на (јав на) 
по тро шња, уз еко но ми ју ре ал ног сек то ра ко ја се не-
до вољ но раз ви ја ла да пра ти по тро шњу, до ве ла је 
мно ге зе мље до гра ни це бан крот ства и при мо ра ла 
их на но ва за ду жи ва ња и ре про грам ду го ва, што 
је по при ми ло та ко ши ро ке раз ме ре да је угро же но 
и са мо функ ци о ни са ње, па чак и по сто ја ње евра и 
еврозо не.

Због од бра не сво је еко ном ске уни је и евра као за јед-
нич ке ва лу те, ЕУ је би ла при ну ђе на да из два ја ви ше 
сто ти на ми ли јар ди евра за спас еко но ми ја Грч ке, Ир-
ске, Пор ту га ли је, Ита ли је. Пре за ду же на Грч ка је по-
ста ла пр ва зе мља Европ ске уни је ко ја је за тра жи ла 
ме ђу на род ну фи нан сиј ску по моћ 2010. го ди не, да би 
јој се за тим при дру жи ли Пор ту гал и Ир ска. Због ра-
ста тро шко ва по зајм љи ва ња за ве ћи ну зе ма ља, по-
себ но за Ита ли ју и Шпа ни ју, европ ска ва лу та је 2011. 
за па ла у нај ве ћу кри зу од уво ђе ња 2002. го ди не. Тро-
шко ви по зајм љи ва ња Ита ли је др же се на ви со ких 7 
%, што је нај ве ћи ни во од уво ђе ња евра у ту зе мљу 
(при слич ном ни воу дру ге пе ри фер не зе мље евро зо-
не тра жи ле су спа са ва ње). На са ми ту ЕУ одр жа ном у 
де цем бру 2011. го ди не до го во рен је па кет кре дит не 
по др шке за ду же ним зе мља ма евро зо не од 200 ми-
ли јар ди евра, од че га би 17 зе ма ља евро зо не оси гу-
ра ло три че твр ти не, тј. 150 ми ли јар ди евра.

Да ли ће евро и ЕУ пре жи ве ти за ви си ће, пре све га, од 
раз во ја си ту а ци је у Ита ли ји, ко ја је тре ћа по ве ли чи ни 
при вре да у “евро клу бу”, има 1.900 ми ли јар ди јав ног 
ду га, а у тре ћем квар та лу 2011. го ди не је за бе ле жи ла 
пад еко но ми је, што све укуп но те шко мо же убе ди ти 
ин ве сти то ре у бр зи пре по род. 

Оно што се не дво сми сле но мо же за кљу чи ти је да се 
епи цен тар кри зе из САД-а пре се лио на по је ди не зе-
мље ЕУ, пре све га, евро зо не, чи ме је да ља еко ном ска 
ин те гра ци ја озбиљ но уз др ма на. 

На ста ла си ту а ци ја у ЕУ зах те ва ду го роч но са ни ра-
ње и ве ли ке тро шко ве, а по сле ди це су не са гле ди ве. 
Европ ска ко ми си ја је по че ла да про пи су је и кон тро-
ли ше бу џе те Грч ке и Ита ли је, баш као и Шпа ни је и 
Пор ту га ла, што је пре се дан усту па ња су ве ре ни те та 
европ ских др жа ва бри сел ским тех но кра та ма. Кре та-
ње за по сле но сти, за ра да и пен зи ја ви ше не од ре ђу ју 
ни вла де, а о сло бод ном тр жи шту да и не го во ри мо. 
Ли бе рал ни кон цепт ко ји се на ме ће је за ме њен ме ђу-
на род ним фи нан сиј ским ди рек ти ва ма. 

Го ди не вла да ви не по тро шње сме њу ју го ди не вла-
да ви не штед ње. Ме ре ко је се пред у зи ма ју већ са да 
пре ва зи ла зе фи нан сиј ске мо гућ но сти свих чла ни ца 
да обез бе де нео п ход на сред ства за по кри ва ње бу-
џет ских де фи ци та пре за ду же них зе ма ља евро зо не, а 
при ти сци сво ђе ња ду го ва у тим зе мља ма на одр жи-
ве ни вое на и ла зе на огро ман от пор ста нов ни штва. 
Европ ска по ли ти ка је озбиљ но до ве ла у пи та ње 
прин ци пе на ко ји ма по чи ва оног ча са ка да је за по че-
ла про цес ус по ста вља ња но вих тех но крат ских вла да 
из ре до ва ЕУ би ро кра ти је.

16.2. Кри за у Ср би ји

Ка да је 2008. го ди не кон сти ту и са на, Вла да је за сво-
је стра те шке ци ље ве у до ме ну еко но ми је по ста ви ла: 
ди на ми чан раст при вред не ак тив но сти (раст БДП-а 
од 7 % го ди шње или 30 % за че ти ри го ди не, сма њи-
ва ње ин фла ци је на 4 %), по том раст за по сле но сти 
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(200.000 но вих рад них ме ста и сма ње ње сто пе на за-
по сле но сти са 18,1 на 11,9 %), по ве ћа ње стан дар да 
гра ђа на Ср би је и рав но мер ни ји ре ги о нал ни раз вој.

Ка кви су ре зул та ти за и ста по стиг ну ти, нај бо ље све-
до че сле де ћи по ка за те љи: 2009. го ди не је за бе ле-
жен пад БДП од 3,5 %, 2010. го ди не раст 1 %, док 
је у 2011. оства рен раст од све га 1.9%, а за 2012. се 
оче ку је раст не ве ћи од 0,5 %. Јав ни дуг је са 8,78 
ми ли јар ди евра или 30,9 % БДП-а по ве ћан на 14,7 
ми ли јар ди евра или “кри тич них” 44,5 % БДП-а. Ди-
рект не стра не ин ве сти ци је, уме сто оче ки ва них две 
до три ми ли јар де на го ди шњем ни воу, оства ре не су у 
из но су од је два пет ми ли јар ди евра за че ти ри го ди не.

Гу би ци у при вре ди су знат но по ве ћа ни, а не сол вент-
ност пред у зе ћа се дра стич но по гор ша ла. Ин ду стриј-
ска про из вод ња бе ле жи не га тив не сто пе ра ста. Број 
за по сле них се са два ми ли о на сма њио на 1,7 ми ли-
о на, сто па не за по сле но сти се по ве ћа ла са 16,9% на 
24,0%, а про сеч не за ра де су сма ње не за 100 евра. 
Ин фла ци ја је у пр ве две го ди не би ла јед но ци фре на 
(2008.- 8,6 и 2009.- 6,6 %), да би у у 2010. го ди ни би-
ла дво ци фре на и ви ше стру ко ве ћа од свих зе ма ља у 
ре ги о ну (2010. - 10,6%). 

Сви ма је ја сно да Ср би ја ни је иза шла из еко ном ске 
кри зе, већ је она у мно гим сег мен ти ма еска ли ра ла. 
Ме ђу тим, и да ље се на ве де не тен ден ци је при пи су ју  
по сле ди ца ма свет ске еко ном ске кри зе и екс тер ним 
огра ни че њи ма. Због то га и не ма аде кват ног, или бо-
ље ре ћи би ло ка квог пла на из ла ска из кри зе. 

До ма ћа еко ном ска кри за по сле ди ца је во ђе ња крат-
ко роч не еко ном ске по ли ти ке, а не ду го роч но стра те-
шки про ми шље не на осно ву за цр та них оп штих ин-
те ре са зе мље. „Из ну ђе на еко ном ска по ли ти ка“ има 
тен ден ци је у прав цу уве ћа ва ња за ду же но сти зе мље, 
а са дру ге стра не, ја ча ња не е фи ка сне би ро кра ти зо-
ва не ад ми ни стра ци је на свим ни во и ма. То ре зул ти-
ра до дат ним сла бље њем кон ку рент ске сна ге до ма ће 
при вре де, на ме та њем ви ших тро шко ва по сло ва ња 
иза зва них ди рект но од не е фи ка сне ад ми ни стра ци је, 

или као по сле ди ца пре ве ли ких фи скал них оп те ре ће-
ња.

Због све га то га, али и због вр ло ви со ке ве ро ват но-
ће да ће се еко ном ска и ду жнич ка кри за у зе мља ма 
евро зо не и зе мља ма из окру же ња у 2012. го ди ни 
знат но по гор ша ти и пер спек ти ве за Ср би ју су да ле ко 
од оп ти ми стич них.

16.3. Ути цај кри зе евро зо не на Ср би ју

Не по вољ на кре та ња у еко но ми ја ма зе ма ља евро-
зо не, с ко ји ма је до ма ћа при вре да те сно по ве за на, 
мо гла би вр ло ла ко да уве ду при вре ду Ср би је у но ву 
ре це си ју. Ефек ти да љег гло бал ног успо ра ва ња при-
вре де и про ду же так не из ве сно сти око кри зе евро зо-
не мо гу ути ца ти на еко но ми ју Ср би је пу тем сма ње-
ња из во за у зе мље евро зо не, про ду же не стаг на ци је 
ди рект них стра них ин ве сти ци ја, оте жа них усло ва за 
до би ја ње кре ди та од ба на ка.

16.3.1. Спољ но тр го вин ски од но си 
Ср би је и ЕУ

По ви си ни из во за по ста нов ни ку од све га 1.450 до-
ла ра, Ср би ја се на ла зи на дну ле стви це европ ских 
зе ма ља. Има ју ћи у ви ду да у срп ском из во зу зе мље 
ЕУ уче ству ју са ви ше од 58 %, мо же се са ве ли ком 
ве ро ват но ћом пред ви де ти да ће стаг на ци ја или успо-
ра ва ње при вред не ак тив но сти у њи ма има ти за по-
сле ди цу знат но сма ње ње срп ског из во за у 2012. го-
ди ни. Не га тив ни трен до ви у евро зо ни мо гу ути ца ти 
не са мо на сма ње ње из во зне тра жње, већ и на до-
ма ћу тра жњу, бу ду ћи да ће нај ве ро ват ни је до ве сти 
до ма њег при ли ва ка пи та ла у Ср би ју у 2012. го ди ни. 

Пре ве ли ка за ви сност као по сле ди ца кон цен тра ци је 
из во за на ма ли број тр жи шта, а са мим тим и ра њи-
вост на ше еко но ми је, на ко ју је ДСС ви ше пу та ука зи-
вао, ни је озбиљ но схва ће на, што ће сво је не га тив не 
ефек те ис по љи ти упра во са еска ла ци јом дру гог та-



147

ЕКО НОМ СКИ ОД НОС СР БИ ЈЕ И ЕУ

ла са кри зе. На и ме, што се ви ше бу де про ду бљи ва ла 
кри за на европ ском тр жи шту, ми ће мо има ти ма ње 
мо гућ но сти за из воз. Пад уво зне тра жње у Ита ли ји 
и дру гим зе мља ма евро зо не, као по сле ди ца уво ђе-
ња стро гих ме ра штед ње, ра ди са ни ра ња про бле ма 
у сер ви си ра њу огром них јав них ду го ва, до ве шће до 
ре це си је, што ће се по себ но не га тив но од ра зи ти на 
срп ски из воз у 2012. го ди ни и ка сни је. Ко ли ко је Ита-
ли ја бит но из во зно тр жи ште за Ср би ју нај бо ље го во-
ри сле де ћи по да так да је из воз у пр вих де вет ме се ци 
2011. го ди не у ову зе мљу из но сио пре ко ми ли јар ду 
до ла ра и био за 28,1% ве ћи не го у истом пе ри о ду 
прет ход не го ди не. 

Ако се по гле да струк ту ра на шег из во за у ЕУ, мо же се 
кон ста то ва ти да је она ве о ма не по вољ на, јер до ми-
ни ра ју про из во ди ни ске фа зе об ра де, а кво те ко је су 
нам одо бре не за из воз ни смо у ста њу да за до во љи-
мо због де ва сти ра не ин ду стри је. С тим у ве зи, ако се 
оства ри прог но за струч них слу жби ММФ да се це не 
при мар них про из во да ко је су, пре ма про це ни, у 2011. 
го ди ни по сти гле раст од чак 21,2%, у 2012. го ди ни 
сма ње за 4,7%, то се мо ра не га тив но од ра зи ти на 
вред ност, али и на обим из во за, пре све га по љо при-
вред но-пре храм бе них про из во да из на ше зе мље. Уз 
то, вр ло је ве ро ват но да ће из воз ин ду стриј ских про-
из во да у 2012. го ди ни би ти ма њи не го што је био у 
прет ход ној го ди ни, што ће се не по вољ но од ра зи ти 
на ин ду стриј ску, пре све га из во зно ори јен ти са ну про-
из вод њу. Гу би так де ви зног при ли ва од из во за мо же 
да бу де по гу бан за одр жи вост укуп ног де ви зног би-
лан са Ср би је. 

Има ју ћи го ре на ве де но у ви ду, пре те ра но осла ња-
ње на европ ске парт не ре и куп це мо же озбиљ но да 
угро зи оп ста нак и ова ко сла бе срп ске еко но ми је, што 
зах те ва хит но спро во ђе ње спољ но тр го вин ске стра-
те ги је на ко јој је ДСС пр ви ин си сти рао, а ко ја, из ме ђу 
оста лог, под ра зу ме ва ге о граф ску ди вер зи фи ка ци ју 
спољ не тр го ви не Ср би је. С об зи ром да је те шко оче-
ки ва ти да се у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри-
о ду Ср би ја про би је на не ка но ва тр жи шта, (Бра зил, 
Ки на), нео п ход но је мно го ве ћу па жњу по све ти ти 

уна пре ђе њу већ ус по ста вље них спољ но тр го вин ских 
од но са са зе мља ма ко је ни су за хва ће не ду жнич ком 
кри зом и има ју по тен ци јал ра ста. 

То зна чи да тре ба на пра ви на чин ко ри сти ти пре и-
мућ ства ко ја већ има мо на дру гим тр жи шти ма, као 
што је на при мер Ру ска Фе де ра ци ја. Упра во је то ло-
ги ка ко ју и са ма Уни ја сле ди, на и ме Не мач ка се успе-
шно бо ри са иза зо ви ма кри зе за хва љу ју ћи огром ном 
из во зу у Ки ну и Ру си ју, при че му и оста ле европ ске 
зе мље свој из воз све ви ше усме ра ва ју ка ва не вроп-
ским тр жи шти ма. У при лог нео п ход но сти пре и спи ти-
ва ња по сто је ћих из во зних тр жи шта и по тре бе утвр-
ђи ва ња оних ко ја су стра те шка го во ри и по да так да 
је из воз Ср би је у Ру си ју по ве ћан у пр ва три квар та ла 
2011. го ди не за 60 %. Ме ђу тим, то је још увек да ле-
ко ис под по тен ци ја ла ко јим обе зе мље рас по ла жу и 
отва ра про стор за уна пре ђе ње спољ не тр го ви не. 

Тре ба има ти у ви ду да је за осва ја ње ве ли ких тр-
жи шта, као што је тр жи ште Ру си је од 200 ми ли о на 
љу ди, нео п ход но обез бе ди ти ква ли тет, кван ти тет 
и кон ти ну и тет ро бе, а пред у сло ви за то су, по ред 
ре ин ду стри ја ли за ци је, бо ља при ме на Спо ра зу ма о 
сло бод ној тр го ви ни са Ру си јом и ус по ста вља ње из-
во зних стра те шких али јан си до ма ћих и ру ских ком-
па ни ја. Уна пре ђе њем из во за у Ру си ју, ко ји би, по ред 
по љо при вред но-пре храм бе них про из во да, об у хва-
тио фар ма це ут ску ин ду стри ју, ин ду стри ју на ме шта ја 
и ме тал ски ком плекс, као и услу ге (гра ђе вин ске, са-
о бра ћај не, и ту ри стич ке), обез бе ди ло би се сма ње-
ње де фи ци та ко ји се оства ру је у раз ме ни са Ру ском 
Фе де ра ци јом. 

Да би се на ве де но по сти гло, нео п хо дан је раз вој на-
ше еко ном ске ди пло ма ти је, ус по ста вља ње ме шо ви-
тих рад них гру па, фо ку си ра ни при ступ аген ци ја за 
по др шку из во за, пру жа ње др жав не по др шке у про-
мо ци ји срп ских ком па ни ја и про из во да, као и у сер-
ти фи ка ци ји. Та ко ђе нео п ход но је и осни ва ње но вих 
ин сти ту ци ја за по др шку из во зним ак тив но сти ма до-
ма ћих при вред ни ка.
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16.3.2. ИПа фон до ви

У си ту а ци ји ка да су во де ће еко ном ске си ле ЕУ (пре 
свих Не мач ка и Фран цу ска) при ну ђе не да ве ли ки део 
свог по тен ци ја ла ула жу за спас евро зо не, нај ве ћи по-
тен ци јал ни гу бит ни ци су кан ди да ти за члан ство у ЕУ, 
од но сно др жа ве са про сто ра бив ше Ју го сла ви је. ЕУ 
је за про јек те у окви ру пред при ступ не по мо ћи (IPA 
- In stru ment for Pre-Ac ces sion As si stan ce) кан ди дат-
ским, као и дру гим зе мља ма ко је су у фа зи ин те гра-
ци је и при бли жа ва ња Уни ји пред ви де ла укуп но 11,5 
ми ли јар ди евра у бу џет ском пе ри о ду од 2007. до 
2013. го ди не. Из фон да за 2011. го ди ну, ми ли јар да 
евра је по де ље на из ме ђу зе ма ља за пад ног Бал ка на, 
Тур ске и Ислан да, од че га је Ср би ја до би ла 178 ми-
ли о на евра, што је при бли жно јед на ко гу бит ку због 
јед но стра не при ме не ССП.

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду ак ту ел ну кри зу евро зо не и 
пре ко по треб но спро во ђе ње кон со ли да ци је уну тар 
са ме Уни је, ма ло је ве ро ват но да при о ри тет ЕУ у бли-
ској бу дућ но сти бу де на ста вак про ши ре ња на зе мље 
За пад ног Бал ка на. Ка ко су из гле ди Ср би је за до би ја-
ње ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ у 2012. го ди ни 
за не мар љи ви, све и да ис пу ни не при хва тљи ве зах те-
ве ко ји се се пред њу стал но по ста вља ју, то прак тич-
но зна чи да се у сред њо роч ном пе ри о ду не мо гу оче-
ки ва ти зна чај ни ја сред ства из при ступ них фон до ва, 
пре све га због ин тен ци је Уни је да сво је тро шко ве ста-
ви под кон тро лу.

Та ко ђе тре ба ис та ћи да Ср би ја има пра во да ко ри-
сти са мо две ком по нен те тзв. Ин стру мен та за пред-
при ступ ну по моћ ИПА: за по др шку тран зи ци о ном 
про це су и из град њу ин сти ту ци ја, као и за про гра ме 
ре ги о нал не и пре ко гра нич не са рад ње. Али, оно што 
је мно го зна чај ни је је за шта се ко ри сте сред ства из 
пред при ступ не по мо ћи, што се нај бо ље мо же уочи ти 
из За ко на о бу џе ту Ср би је за 2012. го ди ну (чл. 4) у 
ко јем се на во ди да ће сред ства из IPA би ти усме ре на 
ка про јек ти ма у ве зи са кон тро ли са њем ЕУ фон до ва, 
ускла ђи ва њем ра да срп ске ца ри не са ЕУ, европ ским 
про гра мом по др шке, по др шком ци вил ном дру штву, 

Спо ра зу мом о за јед нич ком европ ском ва зду шном 
про сто ру, сти пен ди ја ма у обла сти европ ских ин те-
гра ци ја, по др шке ме ди ји ма у обла сти европ ских ин-
те гра ци ја, из град њи Же же ље вог мо ста (ко ји ра де 
фир ме из Шпа ни је и Ита ли је, док срп ска гра ђе вин ска 
ин ду стри ја про па да). На осно ву све га на ве де ног, ја-
сно је да су IPA фон до ви, у су шти ни, ис кљу чи во усме-
ре ни ка фир ма ма из ЕУ ко је по слу ју у Ср би ји, и струк-
ту ра ма по ве за ним са ЕУ. 

16.3.3. Ути цај кри зе евро зо не на 
фи нан сиј ски сек тор Ср би је

Кри за у ЕУ мо же да ути че на Ср би ју и пре ко фи нан-
сиј ског сек то ра, по што у зе мљи ви ше од 75 % бан-
кар ске ак ти ве др же стра не бан ке из зе ма ља чла ни ца 
ове за јед ни це. По себ но ће би ти зна ча јан раз вој си ту-
а ци је у Ита ли ји, јер бан ке из ове зе мље др же пе ти ну 
бан кар ског тр жи шта по вред но сти ка пи та ла (In te za, 
Uni kre dit, Fin do me stik), али се не сме за не ма ри ти ни 
ути цај грч ких ба на ка (Еuro EFG, Al fa, NBG, Pi re us), ко је 
за у зи ма ју око 15 од сто тр жи шта. Ита ли ја је у пе ри о ду 
од 2005. до 2010. го ди не у Ср би ју уло жи ла око ми-
ли јар ду евра, док је Грч ка ин ве сти ра ла ви ше од две 
ми ли јар де евра. 

Без об зи ра на чи ње ни цу да бан кар ски си стем у зе-
мљи де лу је от пор но, уз ви со ку ли квид ност и зна чај не 
ре зер ве ка пи та ла, по сто је ћи ри зи ци кре ди ти ра ња и 
фи нан си ра ња се уве ћа ва ју. На раст ри зи ка, пре све-
га, ути чу не по вољ ни до га ђа ји у евро зо ни, по раст про-
бле ма тич них кре ди та у бан ка ма у Ср би ји ко ји је нај ве-
ћи у окру же њу, и успо ре ни еко ном ски раст. 

По ла зе ћи од не га тив них сиг на ла са тр жи шта зе ма ља 
евро зо не, мо же се оче ки ва ти сма ње ње сло бод них 
сред ста ва по слов них ба на ка у Ср би ји, чи је су ма ти це 
са тог тр жи шта. Је дан део ба на ка већ је по чео да по-
вла чи део сред ста ва ко ји се на ла зи у Ср би ји, јер су их 
про бле ми ко је има ју у њи хо вим зе мља ма на то при мо-
ра ли, а ве ро ват но ће тај при ти сак би ти још из ра же ни ји 
у 2012. го ди ни. Има ју ћи у ви ду ак ту ел но ста ње, ре ал но 
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је оче ки ва ти све те же до би ја ње јеф ти них кре ди та од 
цен тра ла ба на ка. Дру ги про блем су ло ши зај мо ви ко ји 
се на ла зе у порт фе љу бана ка ко је по слу ју на до ма ћем 
тр жи шту, а ко ји су по ра сли са 18,5 на 22 %. 

Све на ве де но ће ути ца ти да се усло ви фи нан си ра ња 
у 2012. го ди ни, ко ји су иона ко те шки за на шу при вре-
ду и ста нов ни штво, до дат но по гор ша ју. То ја сно ука-
зу је да срп ској при вре ди пре ти уру ша ва ње у 2012. 
го ди ни, због кри зе ли квид но сти. На и ме, бан ке ко је 
по слу ју на до ма ћем тр жи шту ће би ти мно го опре зни-
је ка да одо бра ва ју кре ди те, и ви ше ће се осла ња ти 
на до ма ће из во ре, па се мо же оче ки ва ти и по ве ћа-
ње ка ма та. У при лог то ме го во ри и по да так да је у 
ок то бру 2011. го ди не за бе ле же но не што што се ни је 
ја вља ло прет ход них го ди на, а то је да су гра ђа ни и 
при вре да ви ше кре ди та вра ћа ли не го што је но вих 
кре ди та одо бре но. 

Да би се спре чи ло ши ре ње лан ца не ли квид но сти ко-
ји је за хва тио срп ску при вре ду, не сме се до зво ли ти 
пад кре дит не ак тив но сти ба на ка у Ср би ји, јер ће се 
кри за из фи нан сиј ског сек то ра у при вре ду пре ли ти 

кроз сма ње ње оби ма кре ди та. Због то га по сто ји пре-
ка по тре ба да Ср би ја по кре не ини ци ја ти ву у ре ги о ну 
за по сти за ње „но вог беч ког спо ра зу ма“, уз по моћ ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја, ко ји би га ран то вао да не ће 
до ћи до сма њи ва ња ни воа пла сма на. 

Стра не ди рект не ин ве сти ци је тре ба мак си мал но под-
сти ца ти, пре све га кроз на сто ја ње да се по ве ћа кон-
ку рент ност по слов ног ам би јен та, али је, та ко ђе, нео п-
ход но ре ду ко ва ти прак су пла ћа ња стра ним фир ма ма 
за сва ко но во о тво ре но рад но ме сто. 

Мо ра се озбиљ но пре и спи та ти  прак са др жа ве да 
еми то ва њем за пи са ди рект но кон ку ри ше при вре ди 
у при вла че њу сло бод них сред ста ва ба на ка, јер се то 
ве о ма не по вољ но од ра жа ва на ма су кре ди та ко ји се 
пла си ра при вре ди. У при лог то ме го во ри и по да так 
да до ма ће бан ке има ју 1,25 ми ли јар ди евра у за пи си-
ма НБС имо би ли са но из при вред ног си сте ма. По ред 
то га, пре ко је по треб но ре ше ње про бле ма не ли квид-
но сти у при вред ном си сте му, што зах те ва до но ше ње 
за ко на ко јим би се ре гу ли са ли ду жнич ко-по ве ри лач-
ки од но си. 





151

ЗДРАВСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕДИЦИНСКИ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ

 Бор Ба Про ТИв 
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 БОР БА ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

С об зи ром на то да ко руп ци ја пред ста вља јед ну од 
основ них коч ни ца еко ном ског и све у куп ног раз-

во ја зе мље, Де мо крат ска стран ка Ср би је ће енер гич-
но ра ди ти на ње ном су зби ја њу, свим рас по ло жи вим 
за кон ским ме ра ма и бес ком про ми сним де ло ва њем 
ин сти ту ци ја, ка ко би ство ри ла др жа ву ко ја се пре ма 
стан дар ди ма са вре ме ног ци ви ли зо ва ног све та мо же 
ле ги ти ми са ти као др жа ва у ко јој по сто ји вла да ви на 
пра ва и ко ја је спо соб на да се рав но прав но укљу-
чи у ме ђу на род не ин те гра ци о не то ко ве. О то ме да 
је ко руп ци ја и да ље ду бо ко уко ре ње на у др жав ном 
си сте му, све до че и нај но ви је ко руп ци о на шке афе ре 
у ко ји ма су глав ни ак те ри би ли ди рек то ри и чла но ви 
управ них од бо ра јав них пред у зе ћа, као и пред став ни-
ци нај ви ших ор га на из вр шне вла сти. 

Ова власт не са мо да не по ка зу је во љу да се си сте-
мат ски об ра чу на са про бле мом ко руп ци је, већ си сте-
мат ски оте жа ва рад и по ло жај ко ји има ју ин сти ту ци је 
као што су Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, ан ти-
мо но пол ске ко ми си је, ор га ни за бор бу про тив ко руп-
ци је и дру ги. Ср би ја и ње ни гра ђа ни због то га тр пе 
огром не ште те ко је се мо гу са мо по сред но из ме ри ти. 
Ште та од ко руп ци је се не мо же ис ка за ти са мо нов-
цем ко ји се по ја вљу је у не ле гал ним тран сак ци ја ма, 
јер су по сле ди це још дра стич ни је за сма ње ње по ве-
ре ња у др жав не ин сти ту ци је, због че га има мо сма-
ње ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја, од у ста ја ње од 
ин ве сти ци ја при ват них ли ца и ком па ни ја, а пре ма не-
ким про це на ма за сно ва ним на стра ним ис ку стви ма, 
ште та се ме ри уче шћем од око 1 % БДП го ди шње, 
од но сно пре ко 300 ми ли о на евра. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је је то ком уче шћа у вла ди 
до не ла ве ли ки број ва жних ан ти ко руп циј ских за ко-
на, и у том сми слу за ла га ће се и да ље за: по ве ћа ње 
ка па ци те та и не за ви сност ра да ин сти ту ци ја за бор-
бу про тив ко руп ци је, одо бра ва ње до вољ них бу џе та 
за рад и за по шља ва ње нај бо љих струч ња ка у овим 
ор га ни ма, по ве ћа ње тран спа рент но сти и по јед но-
ста вље ње про це ду ре др жав не ад ми ни стра ци је на 
свим ни во и ма, стрикт но при ме њи ва ње за ко на о др-
жав ним слу жбе ни ци ма, про фе си о на ли за ци ју и де по-

ли ти за ци ју јав не упра ве и јав ног сек то ра, по ди за ње 
све сти гра ђа на и за по сле них у јав ним слу жба ма, ка-
ко би смо до би ли јав ну по др шку за спро во ђе ње ан ти-
ко руп циј ских про пи са и ме ра.

Ср би ја од 2008. го ди не на за ду је у по гле ду раз ви ја-
ња ин стру ме на та и у њи хо вој при ме ни у бор би про-
тив ко руп ци је. На упо ред ним ранг ли ста ма у по гле ду 
сте пе на ко рум пи ра но сти дру штва, Ср би ја се пре ма 
по да ци ма из 2011. го ди не на ла зи на 86. ме сту, иза 
свих зе ма ља ре ги о на, осим Бо сне и Хер це го ви не. Та-
квом стаг на ци јом не мо же мо би ти за до вољ ни јер за 
њу ни су оправ да ња ни еко ном ска кри за, ни би ло ко-
ји дру ги спољ ни фак то ри. Бор ба про тив ко руп ци је је 
ствар по ли тич ког опре де ље ња. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да основ не узро-
ке ко руп ци је пред ста вља ју још увек не де фи ни са на 
струк ту ра и не до вр ше на тран сфор ма ци ја вла сни штва, 
пре ко мер на и не кон тро ли са на ин тер вен ци ја др жа ве у 
при вре ди, не по што ва ње тр жи шних за ко ни то сти, си ро-
ма штво, за ста ре ли, не при ме њи ви и не ја сни про пи си, 
не при ме њи ва ње или се лек тив но при ме њи ва ње но-
вих про пи са, по сто ја ње прав них пра зни на и ме ђу соб на 
не ус кла ђе ност про пи са, не по сто ја ње или не функ ци о-
ни са ње по је ди них ин сти ту ци ја, њи хо ва не до вољ на 
ко ор ди на ци ја, ка дров ска нео спо со бље ност и ма те ри-
јал на нео пре мље ност и не ком пе тент ност ин сти ту ци ја, 
ду го го ди шња ме ђу на род на изо ла ци ја, по сто ја ње не-
фор мал них цен та ра мо ћи и не по сто ја ње са гла сно сти о 
стра те шким ци ље ви ма раз во ја др жа ве.
 
Има ју ћи то у ви ду, Де мо крат ска стран ка Ср би је за ла-
га ће се за:

•   по ве ћа ње ка па ци те та и по ди за ње ни воа не за ви-
сно сти ра да ор га на ко ји сво јим ра дом не по сред но 
до при но се от кри ва њу и су зби ја њу ко руп ци је у др-
жав ним ор га ни ма и при вре ди (Др жав на ре ви зор-
ска ин сти ту ци ја, Ан ти мо но пол ске ко ми си је, Аген ци-
је за бор бу про тив ко руп ци је, Са вет за бор бу про тив 
ко руп ци је, Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је, Упра-
ва за јав не на бав ке, Ко ми си ја за за шти ту пра ва, За-
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штит ник гра ђа на, По ве ре ник за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја); 

•   про фе си о на ли за ци ју др жав не упра ве у ро ку од 12 
ме се ци, пре све га кроз име но ва ње ди рек то ра у јав-
ном сек то ру пу тем јав них кон кур са; 

•   ја ча ње са рад ње ор га на на ше др жа ве са зе мља ма у 
ре ги о ну у бор би про тив ко руп ци је;

•   ја ча ње јав но сти и тран спа рент но сти ра да др жав них 
ор га на;

•   по ве ћа ње ефи ка сно сти над зор не функ ци је На род-
не скуп шти не;

•   ус по ста вља ње ја сних и објек тив них ме ри ла за оце-
њи ва ње успе шно сти ра да вла де у бор би про тив ко-
руп ци је;

•   по бољ ша ње са рад ње ор га на упра ве и јав них слу-
жби у обла сти бор бе про тив ко руп ци је;

•   про фе си о на ли за ци ју, ра ци о на ли за ци ју, мо дер ни за ци-
ју и отво ре ну вла ду, као прин ци пе др жав не упра ве;

•   до след но по што ва ње прин ци па све о бу хват но сти 
бу џе та, уз ели ми ни са ње ван бу џет ских фон до ва;

•   ус по ста вља ње ме ха ни за ма за оце ну це лис ход но сти 
по тре ба бу џет ских ко ри сни ка при пла ни ра њу бу џе та;

•   уста но вља ва ње ефи ка сне кон тро ле за ду жи ва ња и 
ус по ста вља ње ди рект не ве зе са пла ни ра ним при-
ли вом сред ста ва;

•   по ве ћа ње тран спа рент но сти у тро ше њу бу џет ских 
сред ста ва;

•   ус по ста вља ње ефи ка сне кон тро ле из вр ше ња бу џе-
та од стра не за ко но дав не вла сти;

•   ства ра ње за кон ских и ма те ри јал них усло ва за ефи-
ка сно оба вља ње по сло ва бу џет ске ин спек ци је и ре-
ви зи је;

•   ускла ђи ва ње по ре ских про пи са са про пи си ма 
Европ ске уни је.

Да би смо спре чи ли кри ми нал и ко руп ци ју у обла сти 
при вре де, де фи ни са ће мо кон крет не ме ре и бо ри ти 
се за њи хо ву до след ну при ме ну. Ува жа ва ју ћи ви со ку 
за ви сност и по ве за ност при вре де и оста лих сек то ра 
дру штва, бо ри ће мо се за:

•   огра ни че ње уло ге др жа ве у при вре ди на по ста вља-
ње основ них пра ви ла за по ште но над ме та ње, сло-

бо ду уго ва ра ња, ства ра ње окру же ња по год ног за 
ефи ка сно по сло ва ње, као и ре гу ли са ње ве ћих по-
ре ме ћа ја на тр жи шту;

•   от кла ња ње не у са гла ше но сти и про тив реч но сти 
по је ди них при вред но-си стем ских про пи са (За ко на 
о при вред ним дру штви ма, За ко на о хар ти ја ма од 
вред но сти, За ко на о ре ги стра ци ји при вред них су-
бје ка та...);

•   уна пре ђе ње тран спа рент но сти про це са и по ступ ка 
при ва ти за ци је;

•   за сни ва ње не за ви сне спољ не ре ви зи је ра чу но вод-
стве ног по сло ва ња нај ве ћих при вред них су бје ка та;

•   ја ча ње не за ви сно сти и про фе си о на ли зма спе ци ја-
ли зо ва них ре ви зор ских ин сти ту ци ја и Ко ми си је за 
ра чу но вод ство и ре ви зи ју;

•   ја ча ње пот пу ног, кон зи стент ног и ажур ног си сте ма 
во ђе ња по слов них књи га, у скла ду са ме ђу на род-
ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма;

•   спро во ђе ње за бра не при ба вља ња по ре ских олак-
ши ца по осно ву ис пла те сред ста ва у не за ко ни те 
свр хе;

•   уки да ње од ред би о при ма њу по кло на као на чи ну 
фи нан си ра ња аген ци ја са јав ним овла шће њи ма.

Де мо крат ска стран ка Ср би је је све сна да на пор др-
жав них ор га на на су зби ја њу ко руп ци је не мо же на 
ду ги рок да ти до бре ре зул та те, уко ли ко гра ђа ни не 
по др жа ва ју те на по ре и уко ли ко се не укљу че у за-
јед нич ку бор бу. Гра ђа ни су ва жан су бјект на шег Про-
гра ма, и ујед но, пред мет ње го ве за шти те. Осим од 
гра ђа на, оче ку је мо ве ли ку по др шку и од стру ков них 
удру же ња, не вла ди них ор га ни за ци ја и дру гих про-
фе си о нал них удру же ња. Сход но то ме Де мо крат ска 
стран ка Ср би је ће ра ди ти на:

•   спро во ђе њу кон ти ну и ра не кам па ње по ди за ња све-
сти гра ђа на о ко руп ци ји и на чи ни ма бор бе про тив 
ње;

•   уво ђе њу про гра ма обра зо ва ња о ко руп ци ји у обра-
зов не ин сти ту ци је;

•   ин фор ми са њу гра ђа на о про пи си ма ко ји ма се ре гу-
ли ше сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја;
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•   обез бе ђи ва њу де ло твор не прав не за шти те у слу ча-
је ви ма нео сно ва ног ус кра ћи ва ња ин фор ма ци ја;

•   уво ђе њу по у зда них ме ха ни за ма за до ста вља ње 
при ту жби гра ђа на и оба ве зе др жав них ор га на да 
на њих од го во ре у за кон ском ро ку;

•   укљу чи ва њу удру же ња гра ђа на у ак тив но сти др-
жав них ор га на у бор би про тив ко руп ци је;

•   уна пре ђи ва њу ра да про фе си о нал них удру же ња у 
бор би про тив ко руп ци је; 

•   до де љи ва њу бу џет ских сред ста ва и по ре ских олак-
ши ца удру же њи ма гра ђа на на осно ву ја сних кри те-
ри ју ма и у тран спа рент ном по ступ ку;

•   кон тро ли по тро шње бу џет ских сред ста ва да тих 
удру же њи ма гра ђа на, по себ но по ли тич ким пар ти-
ја ма и пред став ни ци ма из вр шне вла сти. 

Да би се сма њи ле мо гућ но сти за уче шће по ли ти ке и 
по ли ти ча ра у ко руп тив ним ак тив но сти ма у при вре ди 
и јав ном сек то ру, из ме ни ће мо до не те за ко не о фи нан-
си ра њу по ли тич ких стра на ка, та ко да бу де обез бе ђе-
но ре дов но бу џет ско фи нан си ра ње на при хва тљи вом 
ни воу за јав ну по тро шњу и очу ва ње функ ци о нал но сти 
стра на ка у по ли тич ком жи во ту. Огра ни чи ће мо мо-
гућ ност при ват ног фи нан си ра ња стра на ка, ка ко би 
ума њи ли њи хо ву за ви сност од до на то ра, ка ко у фи-
нан си ра њу те ку ћих ак тив но сти, та ко и у фи нан си ра њу 

из бор них кам па ња. Огра ни ча ва ње ви си не и по ре кла 
нов ца тре ба спро ве сти од луч ни је, а при ме ну тих од-
ред би тре ба кон тро ли са ти и на стра ни при ма о ца и на 
стра ни да ва о ца сред ста ва. Кроз по ре ске олак ши це за 
из дво је на сред ства за фи нан си ра ње по ли тич ких пар-
ти ја тре ба сти му ли са ти тран спа рент ност то ко ва нов ца. 
Број ли ца ко ја има ју оба ве зу об ја вљи ва ња имо вин ске 
кар те сма њи ти на ра зум ну ме ру, а по ја ча ти кон тро лу 
исти ни то сти до ста вље них по да та ка. Ре ша ва ње пи-
та ња су ко ба ин те ре са тре ба про ши ри ти са под руч ја 
функ ци о не ра стран ке или ор га на упра вља ња јав ним 
пред у зе ћи ма и на за по сле не или ру ко во ди о це у др-
жав ним ор га ни ма и при ват ном сек то ру, јер су број ни 
љу ди из ло же ни овом су ко бу услед то га што по сто ји 
по слов на или про фе си о нал на по ве за ност њи хо вих 
функ ци ја са ра дом у оба сек то ра.

Кроз ак ти ван рад на сма ње њу ко руп ци је у јав ним 
на бав ка ма, очу ва ће мо рав но прав ност свих уче сни ка 
у про це су ну ђе ња про из во да и услу га, што ће обез-
бе ди ти уште де, због сма ње ња по ну ђе них це на, про-
ду же ња ро ко ва пла ћа ња и ра ста ква ли те та по ну ђе-
них до ба ра. Рав но прав ност свих уче сни ка у про це су 
ну ђе ња про из во да и услу га ће обез бе ди ти за шти ту 
ма лих по ну ђа ча, што је вр ло зна чај но за раз вој кон ку-
рен ци је, а са мим тим и отва ра ње но вих рад них ме ста.
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ЗА ШТИ ТА ДО МА ЋИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА У ПО СТУП ЦИ МА ЈАВ НИХ НА БАВ КИ

Јав не на бав ке има ју ве ли ки зна чај у при вре да ма 
европ ских зе ма ља ко ји се од ра жа ва на ве ли чи-

ну јав не по тро шње, ин ве сти ци о ну ак тив ност и раз-
вој кон ку рен ци је у јав ном сек то ру. Код нас, од уво-
ђе ња за ко на ко ји ту област ре гу ли ше у на шој зе мљи, 
јав не на бав ке су по ста ле јед на од цен трал них те ма 
ка да се го во ри о јав ној по тро шњи и др жав ним ин-
ве сти ци ја ма, али и о ко руп ци ји и ду го ва њи ма др жа-
ве. Вред ност јав них на бав ки у европ ским зе мља ма 
про це њу је се на 1.500 ми ли јар ди евра, што зна чи да 
је њи хо во уче шће у бру то до ма ћем про из во ду европ-
ских зе ма ља 16 %, док је код нас вред ност јав них на-
бав ки око 4 ми ли јар де евра го ди шње, што је при бли-
жно уче шће као и у раз ви је ним зе мља ма. 

Про це не над ле жних да је у тим по ступ ци ма не до пу-
сти во мно го не тр жи шних фак то ра ко ји ути чу на за-
кљу чи ва ње по сла, од но сно ко руп ци је, те ме ље се на 
чи ње ни ци да са мо 20 % од ин сти ту ци ја ко је су оба-
ве зне да под не су из ве шта је о јав ним на бав ка ма то 
и учи не, од но сно са мо 2,5 ми ли јар ди евра на бав ки 
се на ла зи у пре да тим из ве шта ји ма. По ред то га, са мо 
две тре ћи не по сту па ка на бав ки се спро во ди у јав ним 
по ступ ци ма, а оста так у ди рект ним пре го во ри ма. Да 
је за шти та по ну ђа ча не а де кват на го во ри и по да так 
да се го ди шње од под не тих око хи ља ду зах те ва за 
за шти ту пра ва, са мо по ло ви на ре ши по зи тив но, а да 
је ко нач ни епи лог тих по сту па ка нај че шће њи хо во 
по на вља ње. Кључ ни из вор не пра вил но сти ни су по-
сто је ћи за ко ни, већ њи хо ва не до след на при ме на, че-
му је основ ни узрок не до вољ на по др шка по сто је ћим 
ин сти ту ци ја ма за ду же ним за ре гу ла ти ву и кон тро лу 
ње не при ме не у јав ном сек то ру и др жав ној упра ви. 
Ка ко и зе мље са мно го ду жом тра ди ци јом, раз ви је-
ни јим ин сти ту ци ја ма за шти те пра ва по ну ђа ча и на ру-
чи ла ца про це њу ју да се у сфе ри јав них на бав ки мо же 
го во ри ти и о два де сет про цент ном уче шћу про ви-
зи ја, он да је ја сно да су уна пре ђе ња у овој обла сти 
из вор уште да на ни воу од око по ла ми ли јар де евра. 
Тре ћи про блем са овом вр стом на бав ки код нас је да 
је др жа ва, као нај ве ћи ку пац, и нај ве ћи ду жник, а са-
мим тим ге не ра тор не ли квид но сти при вре де. Са да-
шња ду го ва ња др жа ве пре ма при вре ди из но се око 

ми ли јар ду евра. Ка ко је нај ве ћи број тих ду го ва ња 
на стао по осно ву из вр ше ња уго во ра о јав ним на бав-
ка ма, мо же се ре ћи да овај за кон не шти ти при вре-
ду већ др жа ву и ње не ин сти ту ци је, без по сле ди ца 
на ин сти ту ци је или од го вор на ли ца ко ја су до то га 
до ве ле. С дру ге стра не, За кон о јав ним на бав ка ма 
пред ви ђа да на ру чи лац не ма мо гућ но сти да по кре не 
по сту пак ако не ма сред ства, а по го то ву да за кљу чи 
уго вор чи је из вр ше ње ни је по кри ве но сред стви ма у 
бу џе ту или фи нан сиј ском пла ну јав ног пред у зе ћа. 

Уоче ни не до ста ци се не мо гу при пи са ти ни ко ме дру-
гом осим др жав ним ин сти ту ци ја ма, ко је тре ба да 
ре гу ли шу ову област, али и нај ви шим ин сти ту ци ја-
ма ко је тре ба да до не су од го ва ра ју ће за ко не и под-
за кон ска ак та, ко ја ће ство ри ти аде кват не усло ве за 
де ло ва ње ин сти ту ци ја. Рад Упра ве за јав не на бав ке и 
Ко ми си је за за шти ту по ну ђа ча мо ра би ти уна пре ђен, 
а за то је нео п ход но обез бе ди ти ве ћи број из вр ши-
ла ца ко ји ра де у тим ин сти ту ци ја ма, бо љу опре мље-
ност њи хо вог ра да са вре ме ном ко му ни ка ци о ном 
опре мом и стал ну обу ку из вр ши ла ца за спро во ђе ње 
ди рект них и ин ди рект них ме ра у овој обла сти.  По ред 
то га, Ко ми си ја за за шти ту по ну ђа ча ни је иза бра на у 
скла ду са за ко ном, ни ти има одо брен бу џет за свој 
рад, што са свим ре чи то го во ри о не до вољ ној опре-
де ље но сти са да шње вла сти да у овом сег мен ту тр-
жи шта уна пре ди ста ње. 

Јед на од ефек тив них ме ра за уна пре ђе ње еко но-
мич но сти, али и сма ње ње при ли ка за зло у по тре бе је 
об је ди ња ва ње исто вр сних или слич них на бав ки др-
жав них ор га на или уста но ва у за јед нич ке, чи ме би се 
по ве ћао обим на бав ке, сма њио број по сту па ка и по-
ве ћа ла јав ност њи хо вог спро во ђе ња. Та ко зва но цен-
трал но снаб де ва ње би тре ба ло уве сти и по ни во и ма 
ор га ни за ци је  др жа ве, али и по сек то ри ма др жав не 
упра ве. 

С дру ге стра не, да се из про це са ну ђе ња не би ели-
ми ни са ли ма ли по ну ђа чи, тра же њем пре ве ли ких ква-
ли фи ка ци о них усло ва, што је ина че је дан од че стих 
об ли ка сма ње ња кон ку рен ци је у про це си ма јав них 
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на бав ки, нео п ход но је по ну ди ти ве ћи број на чи на ис-
по ру ке или га ран ци ја за из вр ше ње по сла. Не мо гућ-
ност да не ко по ну ди це ло куп ну ко ли чи ну тра же ног 
до бра или услу ге, ако се оно на ба вља за ве ћи број 
ко ри сни ка, не сме ели ми ни са ти ни јед ног по ну ђа ча 
ко ји мо же по ну ди ти до вољ не ко ли чи не и од го ва ра-
ју ће ро ко ве бар за јед ног корисника. На тај на чин би 
се фор ми ра ла ли ста по ну ђа ча ко ји су до би ли по сао, 
чи ме се по сти же до дат на ко рист за раз вој сек то ра 
ма лих и сред њих пред у зе ћа. Са да шња по де ла на бав-
ки по пар ти ја ма је ве за на са мо за на бав ку раз ли чи тих 
до ба ра, али са об је ди ње ном на бав ком до би ла би се 
и мо гућ ност фор ми ра ња пар ти ја за јед ног ко ри сни ка, 
што је мно го по вољ ни је за уче шће ма лих про из во ђа-
ча у по ступ ци ма јав них на бав ки. Са овим про бле мом 
су су о че не и зе мље ЕУ, јер је и та мо за па же но да, иако 
90 % при вре де чи не ми кро пред у зе ћа, у по ступ ци ма 
јав них на бав ки она до би ја ју са мо 75 % по сло ва, за то 
је по де ла на пар ти је у уго во ри ма мно го че шћа прак са. 

У вре ме еко ном ске кри зе, ка да је по сло ва ње свих 
угро же но, при ти сци на до би ја ње по сла су још ве ћи, 
што укљу чу је и тен ден ци ју уве ћа ња не е ко ном ских 
ути ца ја на до но ше ње од лу ка о до де ли уго во ра за 
јав не на бав ке. Су о че ни са тим при ти сци ма и у усло-
ви ма не пот пу не и не до след не при ме не за ко на ко ји 
се од но се на за шти ту до ма ћих про из во ђа ча, по ну-
ђа чи про из во да и услу га до ма ћег по ре кла су у све 
те жем по ло жа ју. Без суб вен ци ја за ре а ли за ци ју ин-
ве сти ци ја, са ви со ким ка ма та ма на бан кар ске кре-
ди те, са нај ма њим суб вен ци ја ма за по љо при вре ду 
у ре ги о ну и без под сти ца ја за из воз, ка кве до би ја ју 
по ну ђа чи по ре клом из дру гих зе ма ља, ком па ни је из 
Ср би је су су о че не са кон ку рен ци јом ко ја све ви ше и 
лак ше до би ја по сло ве у по ступ ци ма јав них на бав ки. 

Др жа ва је и до са да шти ти ла до ма ће по ну ђа че, до-
зво ља ва ју ћи да по ну ђе на це на, при јед на ким оста-
лим еле мен ти ма по ну де, бу де до 20 % ви ша од по-
ну ђе не од стра не стра ног ис по ру чи о ца. Овај об лик 
за шти те се мо же сма тра ти ре ла тив но ефи ка сним 
ка да се ра ди о спро во ђе њу по сту па ка где је нај ни жа 
це на је ди ни кри те ри јум, али ка да је у пи та њу при-

ме на кри те ри ју ма еко ном ски нај по вољ ни је по ну де 
по ло жај до ма ћих по ну ђа ча је да ле ко не по вољ ни-
ји, јер се у оце њи ва ње са не у ме ре ним те жин ским 
фак то ром уво де кри те ри ју ми сте че них ре фе рен ци, 
еко ном ске или тех нич ке спо соб но сти за ис пу ње ње 
по сла, фи нан сиј ске ста бил но сти, да тих га ран ци ја за 
скла па ње уго во ра и дру го. У та квим по ступ ци ма, на-
ше ком па ни је, чак и оне нај бо ље у сво јим гра на ма, 
нај че шће гу бе по сло ве. Због то га у на ред ном пе ри-
о ду бу џет ска ин спек ци ја, Др жав на ре ви зор ска ин-
сти ту ци ја и дру ги ор га ни кон тро ле и над зо ра над 
тро ше њем сред ста ва у бу џе ту јав не упра ве, на свим 
ни во и ма, као и јав них пред у зе ћа, тре ба да по ја ча ју 
ак тив ност кон тро ле кри те ри ју ма од лу чи ва ња ко ји се 
на во де у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

Је дан од под сти ца ја раз во ја до ма ће при вре де, а пре 
све га до ма ће про из вод ње, што би тре ба ло да бу де 
је дан од основ них ци ље ва у усло ви ма еко ном ске 
кри зе, је сте пра вље ње раз ли ке из ме ђу до ма ћих по-
ну ђа ча ко ји се ба ве и про из вод њом ро бе ко ју ну де у 
по ступ ку јав них на бав ки и прав них ли ца ко ја се ба ве 
ис кљу чи во тр го ви ном. Прак са је по ка за ла да се ве-
ли ки број уго во ра скла па са прав ним ли ци ма ко ја се 
ба ве са мо тр го ви ном и за по шља ва ју са мо не ко ли ко 
љу ди, али има ју од ре ђе не пред но сти у по гле ду фи-
нан сиј ске спо соб но сти. 

Та ко се де ша ва да по сао до би је прав но ли це ко је, 
ме ђу сво јих не ко ли ко за по сле них, не ма ка дро ве ко ји 
су нео п ход ни за ре а ли за ци ју по сла (кључ но тех нич ко 
осо бље и дру ги екс пер ти), не ма соп стве ну сер ви сну 
мре жу, а те не до стат ке пре ва зи ла зе за кљу чи ва њем 
крат ко трај них уго во ра о де лу, за раз ли ку од про и во-
ђа ча ко ји та кве ка дро ве има ју на ли сти стал но за по-
сле них и ко ји пру жа ју по треб не услу ге у це ло куп ном 
пе ри о ду екс ло а та ци је про из во да. Та ко ђе, због та квих 
на бав ки ја вља ју се про бле ми са ре зер вним де ло ви-
ма, опре мом, ко ји обез бе ђу ју ква ли тет услу га. Упра во 
из тих раз ло га, у прак си су че сти по ди зво ђач ки уго-
во ри, а не рет ко иза бра ни по ну ђач као по ди зво ђа ча 
ан га жу је упра во до ма ћег про из во ђа ча, и то по мно го 
ни жој це ни, од оне ко ју би про из во ђач оства рио да је 
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до био уго вор о јав ној на бав ци, али уз све пред но сти 
ко је до но си очу ва ње до ма ћег про из во ђа ча по бу џет, 
за по сле ност и при вред ну струк ту ру Ср би је. 

Због то га би за ко ном о јав ним на бав ка ма тре ба-
ло за шти ти про из вод ни сек тор и пру жи ти од ре ђе-
ну пред ност про из во ђа чи ма у од но су на тр го вач ка 
пред у зе ћа, што би се по сти гло уво ђе њем ка те го ри је 
„по ну ђа ча про из во ђа ча“ ко ји под ра зу ме ва до ма ће 
прав но ли це ко је се ба ви про из вод њом до ба ра ко је 
ну ди у по ступ ку јав не на бав ке. 

У вре ме еко ном ске кри зе од го во ри на те ку ће про-
бле ме мо ра ју би ти ефи ка сни, а је дан од на чи на да 
др жа ва од го во ри зах те ви ма при вре де је сте и ње на 
ак тив на уло га као на ру чи о ца у по ступ ци ма јав них 
на бав ки. По ка за ло се да су у усло ви ма кри зе за ме-

ра ма за шти те до ма ће ин ду стри је и до ма ће при вре-
де по се гле и нај ра зви је ни је зе мље све та. По др шка 
до ма ћој при вре ди ни је пи та ње про тек ци о ни зма, већ 
еко ном ске ра ци о нал но сти јер за вре ме кри зе не ма 
ва жни јег за дат ка од очу ва ња до ма ће при вре де и 
рад них ме ста. С об зи ром да мно ги по ну ђа чи на тен-
де ри ма јав них пред у зе ћа и др жа ве уче ству ју ну де ћи 
стра не про из во де, по не кад пот пу но сум њи вог ква-
ли те та, али че сто са дам пин шким це на ма, ка ко би 
до ве ли до про па сти до ма ћу кон ку рен ци ју, крај ње је 
вре ме да се пре ци зни је де фи ни ше шта је то до ма ћи 
про из вод  и да се ње го вом про из во ђа чу да ју пред но-
сти у од но су на стра не про из во де. Сва ко пред у зе ће 
ко је на осно ву ове ме ре очу ва рад на ме ста сво јих за-
по сле них, сте че ни при ход ће уло жи ти у пла те рад ни-
ка или у раз вој по сло ва ња, те се вра ћа ње по ве ре ња 
у до ма ће про из во де др жа ви ви ше стру ко  ис пла ти.
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Има ју ћи у ви ду ста ње у еко но ми ји Ко со ва и Ме то-
хи је, по тен ци ја ле за при вред ни раз вој, али и по-

ли тич ке и со ци јал не окол но сти у ко ји ма жи ве при-
пад ни ци срп ске за јед ни це, Де мо крат ска стран ка 
Ср би је де фи ни са ла је оп ште ци ље ве и ме ре по др шке 
за њи хов еко ном ски оп ста нак и одр жи ви по вра так на 
Ко со во и Ме то хи ју. По на шем ми шље њу, оства ре ње 
по ста вље них ци ље ва и из вр ша ва ње пред ви ђе них 
ме ра мо ра би ти за да так др жа ве и не по сред ног де ло-
ва ња ње них ор га на. Еко ном ски про спе ри тет Ко со ва 
и Ме то хи је, по себ но срп ске за јед ни це ко ја та мо жи ви, 
је не мо гу ће за ми сли ти из ван сна жне ин те гра ци је у 
еко ном ске то ко ве це ло куп не при вре де Ср би је. 

Оп шти ци ље ви еко ном ског раз во ја су:

•  еко ном ска ин те гра ци ја срп ске за јед ни це са еко ном-
ским то ко ви ма у дру гим де ло ви ма Ре пу бли ке Ср би је;

•  уна пре ђе ње ква ли те та жи во та ста нов ни штва, од но-
сно сма ње ње си ро ма штва срп ске за јед ни це на Ко-
со ву и Ме то хи ји и

•  за у ста вља ње исе ља ва ња и по вра так при пад ни ка 
срп ске за јед ни це на Ко со во и Ме то хи ју.

Да би се ис пу ни ли оп шти ци ље ви у Про гра му ДСС су 
де фи ни са ни по себ ни ци ље ви ко ји ма се ја сно ис ти че 
по тре ба ства ра ња пред у сло ва за ду го роч ни и одр-
жи ви при вред ни раз вој срп ске за јед ни це. Ти по себ-
ни ци ље ви су:

•  ја ча ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та срп ске за-
јед ни це, од но сно ак ти ви ра ње функ ци ја свих ин-
сти ту ци ја др жа ве ко је су зна чај не за по др шку 
при вред ног раз во ја, што нас до во ди до не по сред-
ног про ти вље ња би ло ка квог при хва та ња уло ге 
ЕУЛЕКС-а на Ко со ву и Ме то хи ји;

•  ве ћа ис ко ри шће ност ло кал них ре сур са;
•  под сти цај пред у зет ни штву, од но сно ства ра њу усло-

ва за еко ном ску одр жи вост ста нов ни штва на ба зи 
соп стве них при хо да и де лат но сти пред у зе ћа;

•  раз вој бан кар ског сек то ра и фи нан сиј ског тр жи шта. 

Кључ на прет по став ка оства ри ва њу на ших ци ље ва је-
сте обез бе ђе ње пу не прав не и фи зич ке си гур но сти за 

гра ђа не срп ске на ци о нал но сти, на те ри то ри ји це лог 
Ко со ва и Ме то хи је, сло бод но кре та ње и рав но пра ван 
трет ман у свим ин сти ту ци ја ма при вре ме не са мо у пра-
ве на Ко со ву и Ме то хи ји. 

Дру ги услов ве зан је за обез бе ђе ње за шти те имо ви не 
гра ђа на, пред у зе ћа и др жа ве Ср би је од не пра вед не 
при ва ти за ци је, бес прав ног ко ри шће ња и узур па ци је од 
стра не ин сти ту ци ја при вре ме не упра ве и при ват них ли-
ца, чи ме се на ру ша ва ју основ на имо вин ска и еко ном ска 
пра ва ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је и др жа ве Ср би је, 
као ти ту ла ра над при род ним ре сур си ма, јав ним пред у-
зе ћи ма и јав ним до бри ма као што су пу те ви, же ле зни ца 
и дру го. Циљ нам је да оства ри мо рав но пра ван трет ман 
свих др жав них пред у зе ћа на те ри то ри ји це ле Ре пу бли-
ке, да за шти ти мо прет ход не ин ве сти ци је јав них пред-
у зе ћа на Ко со ву и Ме то хи ји, као што су НИС, ЕПС, ЈАТ, 
ПТТ, Же ле зни це Ср би је, Пу те ви Ср би је и дру ги, као и 
да се ва ло ри зу ју њи хо ва по тра жи ва ња из пе ри о да пре 
1999. го ди не, што је за га ран то ва но и Ре зо лу ци јом Са-
ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да што пре тре ба 
пре ва зи ћи до са да шњу прак су у ко јој на по ри за уна-
пре ђе ње еко ном ског раз во ја че сто ни су би ли ускла-
ђе ни са окол но сти ма, што је има ло за по сле ди цу да 
су оства ре ни ре зул та ти би ли ис под ре ал них оче ки ва-
ња. Из тог раз ло га ја ча ње при вре де срп ске за јед ни-
це на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра би ти по ве за но са из-
град њом ло кал ног при вред ног и ин сти ту ци о нал ног 
ам би јен та, уз по што ва ње при род них пред у сло ва ко ји 
кре и ра ју ње ну по чет ну ком па ра тив ну пред ност.

ДСС-ов Про грам ду го роч ног еко ном ског раз во ја срп-
ске за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји осла ња се на сле-
де ће кључ не раз вој не при о ри те те:

•  раз вој ин фра струк ту ре; 
•  за по шља ва ње; 
•  обра зо ва ње у функ ци ји раз во ја при вре де; 
•  раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни-

штва;
•  ин ве сти ци је - ства ра ње по вољ ног ин ве сти ци о ног 

ам би јен та. 
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ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО И РАЗ ВОЈ МА ЛИХ И СРЕД ЊИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Уру ша ва ње при вре де, оси ро ма ше ње ста нов ни-
штва и сла бље ње др жа ве не мо же да се оправ-

да са мо свет ском еко ном ском кри зом. Кри за је са мо 
из ба ци ла на по вр ши ну све про ма ша је кључ них ре-
форм ских по ду хва та спро ве де них по сле ок то бар ских 
про ме на и по ја ча ле ефек те по сто је ћих не га тив них 
кре та ња. По тре бан је нов по че так са но вим иде ја ма 
и но вим љу ди ма ко ји ће из ву ћи зе мљу и дру штво из 
ду бо ке кри зе.

Осло нац за при вред ни опо ра вак Ср би је тре ба тра жи ти 
у сек то ру малих и средњих предузећа. У Ср би ји МСПП 
сек тор чи ни 99% свих при вред них су бје ка та, ап сор бу-
је око 60% за по сле них, оства ру је 65,5% укуп ног про-
ме та, 55% бру то до да те вред но сти и 50,4% про фи та 
при вре де Ср би је. Упра во из тих раз ло га, јер је нај ве ћи 
ге не ра тор за по шља ва ња, сек тор МСПП мо ра би ти под 
по себ ном па жњом у на ред ном раз вој ном пе ри о ду. 

Ме ђу тим, за не ма ри ва ње сек то ра МСПП у усло ви ма 
еко ном ске кри зе, пот пу но је пре о кре ну ло трен до ве 
ра ста ње го вог зна ча ја у Ср би ји. Тро шко ви по сло ва-
ња по ста ју све ве ћи, а до бро је по зна то да су ма ла и 
сред ња пред у зе ћа пр ве жр тве та кве еко ном ске по-
ли ти ке. Услед ефе ка та свет ске еко ном ске кри зе, до-
шло је до сма ње ња из во за, по ску пљи ва ња ка пи та ла 
и сма ње ња ин ве сти ци ја у Ср би ју, као и по вла че ња 
до ма ће тра жње, што на шим, по себ но ма лим пред у-
зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, озбиљ но сма њу је ма не-
вар ски про стор. Ве ћи на од њих не ма мо гућ но сти да 
не што из ве зе, да бу де ко о пе рант или до ба вљач ве-
ли ких фир ми, за то је тр жи ште за њих по ча так и крај. 
Крај је на рав но из ве сни ји за оне ко ји су са ми на ње-
му, а на ши пред у зет ни ци то ве ћи ном је су. 

Ма ли при вред ни ци ко ји има ју ма лу фир му или рад-
њу, ка да до ђу у си ту а ци ју да ра де са мо да би пла ти ли 
да жби не др жа ви, пла те рад ни ци ма и ко му на ли је, вр-
ло бр зо од у ста ју и тра же дру га ре ше ња за свој еко-
ном ски оп ста нак. Ста ри ји љу ди иду у пен зи ју, мла ђи 
се че сто од лу чу ју да ра де у до ме ну „си ве еко но ми је“, 
а шпе ку лан ти се од лу чу ју да за тва ра ју јед ну рад њу 
на ко јој оста ју ду го ви, а отва ра ју дру гу да би до би-

ли не ке сим бо лич не суб вен ци је за ње но по кре та ње. 
Због то га се бе ле жи пад бро ја при вред них дру шта ва 
са ма лим бро јем за по сле них, као и пред у зет нич ких 
рад њи. 

У усло ви ма кри зе се мо ра ју не ке ства ри при ла го ди ти 
усло ви ма, по јед но ста ви ти про це ду ре и сма њи ти оп те-
ре ће ња ко ја на ме ће др жа ва. То се код нас не де ша ва. 
Вр ло је по гре шно ми сли ти да се по ве ћа њем да жби на 
мо же по пу ни ти ма њак у др жав ној ка си. Из ра ста де-
фи ци та у др жав ној ка си се ја сно ви де ре зул та ти та кве 
по ли ти ке, а на осно ву па да бро ја за по сле них и про се-
ка пла та у ма лим пред у зе ћи ма се ви ди да се са ова-
квом по ли ти ком ста ње не ће по бољ ша ти, на про тив. 

ДСС сма тра да ма ла и сред ња пред у зе ћа и пред у зет-
ни ци (МСПП) пред ста вља ју по кре тач ку сна гу еко ном-
ског раз во ја јер сти му ли шу при ват но вла сни штво и 
пред у зет нич ке ве шти не, флек си бил на су и мо гу се 
бр зо при ла го ди ти осци ла ци ја ма на тр жи шту. По ред 
то га, МСПП ге не ри шу за по сле ност, ис ко ри шћа ва-
ју по тен ци ја ле ло кал не си ро вин ске ба зе, по зи тив-
но ути чу на ди вер зи фи ка ци ју еко ном ске ак тив но сти 
и да ју зна ча јан до при нос из во зу и тр го ви ни. Све су 
ово кључ ни при о ри те ти у вре ме еко ном ске кри зе за 
чи је оства ре ње се мо ра мо за ла га ти. С дру ге стра не, 
еко ном ска кри за иза зи ва дра ма тич не про ме не у по-
сло ва њу мно гих МСП јер је њи хо ва спо соб ност да се 
при ла го де па ду тра жње огра ни че на оби мом и струк-
ту ром ка пи та ла ко јим рас по ла жу. Упра во због то га 
су МСП и нај ве ће жр тве ре це си је. У Ср би ји је у 2009. 
го ди ни, на кон де сет го ди на по пр ви пут до шло до 
сма ње ња сек то ра МСП, јер их је за тво ре но ви ше не го 
што је отво ре но, а са мим тим је и из гу бље но ви ше 
рад них ме ста, не го што их је отво ре но. Ста ње се ни је 
про ме ни ло до да нас. У ав гу сту 2011. је осно ва но 589, 
а уга ше но 1.273 при вред них дру шта ва. У ок то бру је 
осно ва но 543, а уга ше но 875 при вред них дру шта ва. 
Пред у зет нич ких рад њи отво ре но је 2.569, а ка та нац 
на бра ву у ок то бру је ста ви ло 2.626 пред у зет ни ка.

Тем по ра ста и раз ви је ност сек то ра МСПП у Ср би ји, до 
са да,  за о ста је за по тре ба ма бр жег еко ном ског раз-
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во ја и за по шља ва ња јер из два ја ња за ње го во ја ча-
ње ни су ни до вољ на, ни ти аде кват на по ви до ви ма.  
Не до вољ но раз ви је на струк ту ра по де лат но сти ма, са 
пре те жном кон цен тра ци јом на тр го ви ну, услу жне де-
лат но сти у са о бра ћа ју и уго сти тељ ству, као и у про-
ме ту не крет ни на, ути ца ла је на то да је до стиг ну ти 
ни во раз ви је но сти МСПП сек то ра у Ср би ји не за до во-
ља ва ју ћи. С об зи ром да у сек то ру услу га бр же па да 
тра жња не го на тр жи шту про из во да, услед еко ном-
ске кри зе мно га МСП су из гу бу ла мо гућ ност да ин ве-
сти ра ју у свој раз вој, а са мим тим је до шло и до па да 
за по сле но сти у овом сек то ру.

Сек тор МСПП мо ра би ти до вољ но раз ви јен, по де лат-
но сти ма и ре ги о ни ма, под стак нут од стра не кре а то-
ра еко ном ске по ли ти ке да амор ти зу је по ре ме ћа је на 
тр жи шту ра да ко ји ће на ста ти због от пу шта ња. За ту 
уло гу мо ра ју да до би ју и аде кват ну фи нан сиј ску и не-
фи нан сиј ску по др шку др жа ве и ин сти ту ци ја.

Раз вој овог сек то ра је пр вен стве но мо гућ уко ли ко по-
сто ји ви со ко раз ви је на свест и по зи ти ван од нос пре-
ма пред у зет ни ци ма и њи хо вим по тре ба ма. По треб но 
је ство ри ти сна жан парт нер ски од нос из ме ђу др жа-
ве, ло кал не са мо у пра ве, пред у зет нич ких асо ци ја ци ја 
и по је ди нач них пред у зе ћа, ка ко би се от кло ни ле ад-
ми ни стра тив не ба ри је ре за рад у овом сек то ру, фор-
му ли са ле ме ре пре ма ствар ним по тре ба ма овог сек-
то ра и оси гу ра ла њи хо ва при ме на на свим ни во и ма.
У на ред ном пе ри о ду, ускла ђи ва њем др жав не по-
ли ти ке у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног и еко-
ном ског де ло ва ња, раз во јем ин стру ме на та и  ме ха-
ни за ма по др шке МСПП сек то ру у са рад њи вла ди них 
ин сти ту ци ја, ло кал них са мо у пра ва, ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја и не вла ди ног сек то ра, ство ри ће мо усло ве 
за зна чај но по ве ћа ње бро ја ма лих и сред њих пред у-
зе ћа, као и пред у зет нич ких рад њи. Оп ти мал ни мо дел 
фи нан сиј ске по мо ћи у сред ње роч ном пе ри о ду ба зи-
ра ће мо на ком би на ци ји кла сич них ди рект них ин стру-
ме на та др жа ве са тр жи шно ори јен ти са ним ме ра ма. 
Убр за но ће мо ства ра ти усло ве и укла ња ти ба ри је ре 
за бр жи раз вој фи нан сиј ских тр жи шта, ја ча ње кон ку-
рен ци је на бан кар ском тр жи шту и осни ва ње спе ци-

фич них ин сти ту ци ја на ме ње них фи нан си ра њу МСПП.
За Де мо крат ску стран ку Ср би је основ ни при о ри те ти 
раз во ја у сек то ру МСПП су:

•  афир ма ци ја про из вод них сред њих пред у зе ћа, кроз 
укљу чи ва ње у про јек те са ве ли ким пред у зе ћи ма;

•  три го ди не без по ре за на до бит за но ва пред у зе ћа 
и пред у зет ни ке;

•  убр за ње про це ду ре и сма ње ње ад ми ни стра ци је за 
осни ва ње пред у зе ћа;

•  су фи нан си ра ње ак тив но сти усме ре них на ино ва ци-
је и кон ку рент ност, кроз ве зу са на уч но-ис тра жи-
вач ким ор га ни за ци ја ма;

•  су фи нан си ра ње про је ка та усме ре них на за шти ту 
ин те лек ту ал не сво ји не, ди зајн и сл.;

•  из два ја ње 10% бу џе та оп шти на за раз вој не про јек-
те и МСПП; 

•  ре фи нан си ра ње ин ве сти ци ја и бес ка мат ни кре ди ти;
•  фор ми ра ње га ран циј ског фон да за же не пред у зет-

ни ке;
•  убр за на ле га ли за ци ја бес прав но из гра ђе них обје-

ка та у скла ду са за ко ном, ра ди ства ра ња усло ва за 
по ди за ње хи по те кар них кре ди та као осно ве фи нан-
си ра ња раз во ја МСПП;

•  раз ви ја ње би знис ин ку ба тор цен та ра;
•  ства ра ње ко му нал но уре ђе них ин ду стриј ских зо на;
•  из ра да про гра ма укљу чи ва ња си ве еко но ми је у ле-

гал не то ко ве;
•  под сти ца ње про гра ма обра зо ва ња пред у зет ни ка и 

њи хо вих за по сле них.

Де мо крат ска стран ка Ср би је по ла зи од ста но ви шта 
да раз вој МСПП ни је мо гућ без из град ње основ не 
МСПП ин фра струк ту ре, јер тек раз ви је на по слов-
на ин фра струк ту ра по ве ћа ва атрак тив ност сре ди не 
и при вла чи МСП и оста ле ин ве сти то ре да до ла зе и 
отва ра ју но ва рад на ме ста. Из гра ди ће мо по слов ну 
ин фра струк ту ру ин сти ту ци ја и пред у зе ћа ко ја мо же 
успе шно да сер ви си ра раз вој не ко а ли ци је на ло кал-
ном ни воу, ефек тив но пред ста вља ло кал ну за јед ни-
цу код дру гих на ци о нал них или ино стра них парт не ра 
и ква ли тет но сер ви си ра до ма ће и стра не парт не ре, 
до на то ре, ин ве сти то ре и МСП при ли ком ре а ли за ци је 
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раз вој них про је ка та. Наш про грам де фи ни ше сле де-
ће раз вој не при о ри те те у из град њи МСП ин фра струк-
ту ре:

•  раз ви ја ње ло кал них пред у зет нич ких цен та ра; 
•  раз ви ја ње би знис ин ку ба тор цен та ра;
•  ства ра ње ко му нал но уре ђе них ин ду стриј ских зо на; 
•  ства ра ње Цен тра за раз вој се о ских под руч ја;
•  осни ва ње фи нан сиј ског фон да за раз вој МСП, ка-

ко би се одо бра ва њем ми кро кре ди та, суб вен ци ја 
и га ран циј ских усло ва под ста као при вред ни раз вој 
под руч ја.

Од го вор ним при сту пом овим при о ри те ти ма ће мо до-
ка за ти да они ни су са мо фор ме за по шља ва ња пар-
тиј ских след бе ни ка, као што је то до са да слу чај. По-
сто је ћих 25 би знис ин ку ба то ра, не ко ли ко осно ва них 
кла сте ра и бес плат но до де ље них пар це ла у ин ду-
стриј ским зо на ма су обе сми сли ли мно ге од осве до-
че них ин стру ме на та за по др шку МСП. Осно ва ни су по 
пар тиј ском кљу чу, опре мље ни пар тиј ским слу жбе ни-
ци ма и не е фек тив ном опре мом. Ме ђу тим, то ви ше го-
во ри о пред став ни ци ма вла сти не го о ствар ној вред-
но сти ових ме ра по др шке раз во ју сек то ра МСПП. 

У ци љу из град ње по вољ ног при вред ног ам би јен та 
ко ји би био у функ ци ји раз во ја сек то ра МСПП, ин си-
сти ра ће мо, пре све га, на ства ра њу јеф ти не, ефи ка сне 
и бр зе ад ми ни стра ци је, са по јед но ста вље ним про це-
ду ра ма за ре ги стро ва ње и функ ци о ни са ње пред у зе-
ћа. Ујед но, утвр ди ће мо и до не ти скуп ин ди рект них 
пра те ћих ин стру ме на та ко ји ће још ви ше сти му ли са ти 
осни ва ње но вих и раз вој по сто је ћих МСПП.

Нај ва жни је ак тив но сти ко је ће мо спро во ди ти ра ди 
ја ча ња сек то ра МСПП и њи хо вих ка па ци те та би ће 
усме ре не на:

•  по јед но ста вље ње по сту па ка ре ги стра ци је но вих 
при вред них су бје ка та; 

•  по јед но ста вље ње по сту па ка до би ја ња бан кар ских 
га ран ци ја за ма ла пред у зе ћа;

•  по др шку про јек ти ма по ве зи ва ња пред у зе ћа у мре-
же и кла сте ре;

•  ор га ни за ци о ну и фи нан сиј ску по др шку за уче шће 
МСП на сај мо ви ма, из ло жба ма и кон фе рен ци ја ма у 
дру гим зе мља ма; 

•  из ра ду про гра ма укљу чи ва ња си ве еко но ми је у ле-
гал ну при вре ду; 

•  пру жа ње по др шке но вим пред у зет ни ци ма и пред-
у зе ћи ма у ра сту.

Под сти ца њем отва ра ња но вих рад них ме ста за раз ли-
чи те циљ не гру пе и у ра зно вр сним при вред ним гра-
на ма ре ши ће мо, на ду ги рок, мно ге про бле ме ве за не 
за за по шља ва ње љу ди ко ји ду жи вре мен ски пе ри од 
че ка ју на по сао у при вред ним гра на ма у ко ји ма ина че 
по сто ји ма њак ква ли фи ко ва них рад ни ка. Пре ко про-
гра ма усме ре них на от кла ња ње тих пре пре ка, оства-
ри ће мо отва ра ње но вих рад них ме ста, што је нео п-
ход но за раз вој при вре де. Раз вој људ ских ре сур са 
об у хва ти ће сле де ће ак тив но сти:

•  пре ква ли фи ка ци ју и до ква ли фи ка ци ју ка дро ва кроз 
про грам обра зо ва ња за кон ку рент ност;

•  под сти ца ње про гра ма обра зо ва ња ли ца ко ја же ле 
да стек ну до дат на зна ња;

•  раз вој оп штег про гра ма обра зо ва ња пред у зет ни ка 
по чет ни ка; 

•  раз вој спе ци јал них про гра ма за еду ка ци ју пред у-
зет ни ка и рад ни ка из раз ли чи тих сек то ра;

•  раз вој фи нан сиј ских мо де ла за су фи нан си ра ње за-
по шља ва ња у ма лим и сред њим пред у зе ћи ма;

•  раз вој фи нан сиј ских мо де ла за су фи нан си ра ње 
обра зо ва ња по је ди них циљ них гру па.
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РАЗ ВОЈ ОБРА ЗО ВА ЊА И НА УЧ НО – ИС ТРА ЖИ ВАЧ КОГ РА ДА

Не ка да је јед на од кључ них пред но сти срп ских ком-
па ни ја би ла струч ност за по сле них. Да нас, а још 

ви ше у бу дућ но сти, ства ра ње тех но ло шких ино ва ци-
ја, при ме на ви со ких тех но ло ги ја, спо соб ност и бр зи на 
тран сфе ра нај са вре ме ни јих до стиг ну ћа на у ке и тех ни-
ке у про из вод не по го не, опре де љи ва ће ко је ком па ни-
је, али и на ци је, има ју пер спек ти ву. Зна ња ко ја да на-
шњи сту ден ти сти чу на фа кул те ти ма, ис тра жи вач ки 
про јек ти ко ји се спро во де у ин сти ту ти ма и у раз вој ним 
цен три ма ком па ни ја, опре де ли ће бу дућ ност срп ске 
при вре де. Тех но ло шка опре мље ност мо дер них ком-
па ни ја, ди ги та ли за ци ја у про из вод ним по го ни ма и 
елек трон ско по сло ва ње у ад ми ни стра ци ји ути чу на то 
да и ком пе тен ци је сред ње обра зо ва них за по сле них 
мо ра ју би ти уна пре ђе не и стал но об на вља не. 

Де це ни ја ма уна зад су ин же ње ри ко ји су се шко ло ва-
ли у Ср би ји нај тра же ни ји ка дар у за пад ној Евро пи и 
САД. Ако је њи хо во зна ње из вор успе ха ком па ни ја у тим 
зе мља ма, не ма раз ло га да не ве ру је мо да ин же ње ри 
шко ло ва ни у Ср би ји мо гу да по кре ну и до ма ћу при вре-
ду. Због то га ће мо из дво ји ти мно го ви ше сред ста ва за 
по ве ћа ње бро ја сту де на та при род них и тех нич ких на у ка 
и за оса вре ме ни ва ње про гра ма и на чи на на ко је ин же-
ње ри свих ви до ва сти чу сво ја зна ња, ка ко би њи хо во 
уче шће у укуп ном бро ју сту де на та би ло ве ће од 50 % 
у 2016. го ди ни. Број ин же ње ра, ко ји ће се шко ло ва ти 
у бу дућ но сти и по ве за ност њи хо вог зна ња са прак тич-
ним по тре ба ма про из вод них ком па ни ја у ма шин ској, 
елек тро и хе миј ској ин ду стри ји, ће би ти пре су дан за 
до ла зак ин ве сти то ра из тих гра на. Обра зов ни про грам 
за ин же ње ре мо ра би ти при ла го ђен по тре ба ма и тех-
но ло шком ни воу до ма ће ин ду стри је и усме рен у раз вој 
но вих про из во да, ка ко би мла ди ин же ње ри мо гли вр ло 
бр зо при ме ни ти сте че но зна ње у прак си.  Ако су ци ље-
ви зе ма ља, ко је су нај ве ћи из во зни ци, ве за ни за по ве-
ћа ње бро ја ин же ње ра из над бро ја ви со ко о бра зо ва них 
у свим дру гим обла сти ма, он да ни Ср би ја не ма дру ги 
пра вац раз во ја обра зо ва ња сем да усво ји ту сра зме ру. 

Не до вољ но прак тич не на ста ве је дан је од нај ве ћих 
про бле ма на шег обра зов ног си сте ма и на ни воу сред-
њег, ви шег и ви со ког обра зо ва ња, а по себ но на ни воу 

по сле ди плом ских, док тор ских сту ди ја. У све ту је тен-
ден ци ја све ве ћег пре пли та ња прак тич не на ста ве са 
те о риј ском, те на вред ност сте че не ди пло ма не ути че 
са мо усво је но зна ње, већ и спо соб ност ње го ве при-
ме не у прак си. Због не до стат ка рад ног ис ку ства ђа ци 
и сту ден ти се по за вр шет ку шко ло ва ња су о ча ва ју с 
про бле мом про на ла же ња аде кват ног за по сле ња, јер 
по ло же те сто ве, али не ис по ље до вољ но спо соб но сти 
за ре ша ва ње прак тич них за да та ка. Не по сто ја ње ис ку-
ства се он да по ја ви као нај ве ћа пре пре ка пр вом за-
по сле њу, а зна чај но ути че и на уго во ре ну по чет ну за-
ра ду. Од прак се ко рист мо гу да има ју и по сло дав ци и 
сту ден ти. По сло дав ци до би ја ју мо гућ ност да ан га жу ју 
мла де, обра зо ва не љу де за ни же на кна де, а сту ден ти 
да до би ју ста лан по сао ако се до бро по ка жу. 

Др жа ва тре ба пред у зе ћи ма, ко ја при ма ју ђа ке и сту ден-
те на прак су, да по ну ди од ре ђе не олак ши це у ви ду суб-
вен ци ја тро шко ва ор га ни за ци је прак се. Ду га тра ди ци ја 
и до бро осми шље ни про гра ми прак се ђа ка и сту де на та 
су у не ким зе мља ма до ве ле до мо гућ но сти да прак ти-
кан ти за ра ђу ју. У скла ду са вре ме ном про ве де ним на 
прак си, го ди ном шко ло ва ња и вр стом по сла ко ји оба-
вља ју, прак ти кан ти до би ја ју за ра ду, ко ја је сте зна чај но 
ма ња од ре дов не, али пред ста вља пр ви под стрек и ма-
те ри јал ну олак ши цу за да ље шко ло ва ње, а за мно ге и 
за пр во за по сле ње. Прак са је код нас још увек ви ше из-
у зе так не го пра ви ло у ра ду обра зов них ин сти ту ци ја, али 
то тре ба да бу де про ме ње но, та ко да она по ста не оба-
ве зан део шко ло ва ња и на став ног про гра ма. У Бел ги ји 
оба ве зна прак са за сту ден те тра је го ди ну дана, ка ко би 
се оспо со би ли да по за вр шет ку сту ди ја мо гу од мах да 
поч ну да ра де, у Не мач кој тра је 12 не де ља, а на фа кул-
те ти ма у Сло ве ни ји че ти ри не де ље. Прак са у сред њим 
шко ла ма је оба ве зна у сва кој го ди ни шко ло ва ња, а по-
ред ре дов не, у то ку го ди не, по сто је и лет ње прак се. 

Из го ди не у го ди ну се за ла же мо за раст ула га ња у 
обра зо ва ње од стра не др жа ве и ком па ни ја, ка ко би 
уна пре ди ли кон ку рент ност при вре де и це ле зе мље као 
ин ве сти ци о не де сти на ци је. Са да се за обра зо ва ње из 
бу џе та Ре пу бли ке из два ја око 3,3 % бру то до ма ћег про-
из во да, али је наш циљ да до 2014. го ди не из два ја ње 
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за обра зо ва ње бу де 4,4 % бру то до ма ћег про из во да, са 
тен ден ци јом да и да ље ра сте, до ни воа из два ја ња ко ји 
се бе ле жи у нај ра зви је ни јим зе мља ма, што је ду пло ви-
ше од ни воа ко ји је да нас код нас при су тан. 

По ред оби ма из два ја ња, по треб но је и ква ли та тив-
но про ме ни ти струк ту ру ула га ња, по сте пе но по ве ћа-
ва ју ћи ре ла тив но уче шће из два ја ња за уна пре ђе ње 
опре мље но сти и ме то да ра да обра зов них ин сти ту ци ја 
и уна пре ђу ју ћи до ступ ност обра зо ва ња свим со ци јал-
ним ка те го ри ја ма мла дих, кроз по ве ћа ње оби ма бес-
плат ног шко ло ва ња на свим ни во и ма и кроз по ве ћа-
ње по др шке со ци јал но угро же ним ни во и ма мла дих у 
ви ду сти пен ди ја, кре ди та, по вла шће ног сме шта ја у ин-
тер на те и до мо ве и суб вен ци о ни са не ис хра не. Пре ма 
са да шњим по да ци ма, го то во 95 % бу џе та из во је ног за 
по тре бе обра зо ва ња се утро ши на пла те за по сле них у 
том сек то ру, при то ме ни во пла та је тек на ни воу про-
се ка за ра да у Ре пу бли ци. За то се за ла же мо да се ска-
ла по ве ћа ња из два ја ња за обра зо ва ње при ла го ди та-
ко да обез бе ди кон ти ну и ра ни раст за ра да ускла ђен са 
про се ком у при вре ди, али да оста так ра ста из два ја ња 
бу де на ме њен ис кљу чи во ра сту ква ли те та обра зов них 
про гра ма, ме то да и усло ва ра да обра зов них уста но ва. 

Не до пу сти во је да мно ги мла ди та лен ти про па да ју са-
мо због не мо гућ но сти њи хо вих по ро ди ца да фи нан-
си ра ју њи хо во шко ло ва ње. У зе мља ма ко је су про цес 
тран зи ци је од со ци ја ли стич ке, план ске, до тр жи шне 
еко но ми је про шле на нај е фи ка сни ји на чин још увек је 
бес плат но ви со ко обра зо ва ње до ми нан тан об лик. Та-
ко у Че шкој, Сло вач кој и Пољ ској има мало приватних 
универзитета, а ви ше од 90 % сту де на та не пла ћа шко-
ла ри ну. Чак и у зе мља ма, као што је Аустри ја, фи нан-
си ра ње ви со ког обра зо ва ња се ре а ли зу је са мо кроз 
пла ћа ње не ког ви да пар ти ци па ци је, ко ја не пре ла зи 
10 % ре ал не це не шко ла ри на. 

У раз ви је ним зе мља ма је пре о вла да ло опре де ље ње 
да број уни вер зи те та и сту де на та ни је вред ни је до стиг-
ну ће од њи хо вог ква ли те та и до при но са обра зов ном и 
тех но ло шком ни воу зе мље. Има ју ћи то у ви ду по треб-
но је при хва ти ти и до след но спро ве сти кри те ри ју ме 

акре ди та ци је уста но ва ко ји би обез бе ди ли за шти ту 
ин те ре са сту де на та и чи та вог си сте ма обра зо ва ња, 
ко ји би ува жи ли ми ни мал не ка дров ске, про стор не и 
про грам ске усло ве ко је тре ба да ис пу не ви со ко школ-
ске уста но ве ко је де лу ју у окви ру обра зов ног си сте ма 
Ср би је, чи ме би вред ност и ва лид ност сте че них зва ња 
и ди пло ма би ла аде кват на вре ме ну, сред стви ма и на-
по ру сту де на та ко ји их стек ну.

Не до пу сти во је и то да мно ги мла ди го ди на ма че ка ју на 
сво је пр во за по сле ње, да се мно ги за по шља ва ју са свим 
не по ве за но са про фе си јом за ко ју су се шко ло ва ли и да 
мно ги од њих из тих раз ло га од ла зе у дру ге зе мље да 
сти чу сво је пр ве при хо де и да да ју до при нос раз во ју тих 
зе ма ља и њи хо вих пред у зе ћа. Да нас се су о ча ва мо са 
про бле ми ма да сто ти не и хи ља де мла дих ле ка ра, сто-
ма то ло га, ве те ри на ра, агро но ма, фи ло ло га, прав ни ка, 
ме на џе ра, не ма ју за по сле ње, а школ ски про гра ми, по-
ли ти ка упи са, број бу џет ских сту де на та и фа кул те та ши-
ром Ср би је ни су у про це су ко ре ни те ре фор ме. Из ме ђу 
оста лог, због то га ви ше од 30 хи ља да мла дих са ви со-
ким обра зо ва њем не ма за по сле ње, а да у исто вре ме 
мно ге шко ле не ма ју про фе со ре је зи ка, пре ме та из при-
род них на у ка, ин фор ма ти ке, пред у зе ћи ма не до ста ју ин-
же ње ри и дру го. Ова кве ано ма ли је се мо ра ју ре ши ти 
кроз до след ну и ду го роч ну ори јен та ци ју на про ме не у 
мре жи ви со ко школ ских уста но ва и по ли ти ци фи нан си-
ра ња упи са бу џет ских сту де на та. За зе мљу као што је 
Ср би ја, не ре ал но је да има пет др жав них уни вер зи те та 
ко ји има ју фа кул те те ме ди ци не, пра ва, еко но ми је, по-
љо при вре де, а да су то у исто вре ме по зи ви ко ји има ју 
нај ви ше про бле ма са ка сни јим за по шља ва њем. 

Про гра ми под сти ца ња обра зо ва ња и за по шља ва ња 
мла дих тре ба да бу ду кре и ра ни у скла ду са обра зов-
ним ци ље ви ма зе мље и ква ли фи ка ци о ном струк ту ром 
не за по сле них, док обра зов ни про гра ми тре ба да бу ду 
кре и ра ни у скла ду са  по тре ба ма при вре де и јав ног 
сек то ра. Гре шке да се под јед на ким усло ви ма под-
сти че обра зо ва ње за за ни ма ња ко ја не ма ју тра жњу у 
при вре ди и јав ном сек то ру ће пла ти ти нај мла ђе ге не-
ра ци је, али од го вор ност за њих има ју ин сти ту ци је ко је 
та кве про гра ме и упи сну по ли ти ку одо бра ва ју. 
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С об зи ром на ста ње у обла сти обра зо ва ња, стра те шки 
ци ље ви  за чи је оства ре ње се за ла же мо у на ред ном 
пе ри о ду су: 

•  раз вој си сте ма стан дар да ко ји се од но се на уста но ве, 
на став ни ке и обра зов не про гра ме; 

•  по ве ћа ње ква ли те та и ефек тив но сти  си сте ма обра-
зо ва ња и оспо со бља ва ња; 

•  до ступ ност обра зо ва ња и оспо со бља ва ња за све;
•  сма ње ње уде ла оних ко ји ра но на пу шта ју шко ло ва-

ње, пре сти ца ња струч них зна ња; 
•  ори јен та ци ја пре ма по ве зи ва њу са по тре ба ма раз во-

ја при вре де и ста њем на тр жи шту ра да што под ра-
зу ме ва рав но те жу из ме ђу оп штег и струч ног, те о риј-
ског и прак тич ног обра зо ва ња; 

•  кон ти ну ал но обра зо ва ње на став ни ка и мо дер ни за-
ци ја ме то да њи хо вог ра да;

•  по ве ћа ње ни воа за по шља ва ња у обла сти  ин те лек-
ту ал них услу га.

Уво ђе ње сту ди ја на да љи ну, као и отва ра ња из дво-
је них ре ги о нал них цен та ра по је ди них фа кул те та, као 
стан дард ног об ли ка ор га ни зо ва ња шко ло ва ња тре ба 
да до при не се до ступ но сти сту ди ја, сма ње њу тро шко-
ва сту ди ра ња и по ве зи ва њу са пре да ва чи ма и фа кул-
те ти ма нај ви шег ква ли те та у од го ва ра ју ћим на уч но и-
стра жи вач ким обла сти ма код нас и у све ту. Ло гич ни је 
је да је дан пре да вач пу ту је на пре да ва ња на југ Ср би је, 
не го да ње го ви сви сту дент ни ста ну ју у Бе о гра ду, или 
да пре ки ну сво је шко ло ва ње јер за то не ма ју сред ста-
ва. На сли чан на чин је схва ће на и по тре ба за мо бил-
но шћу сту ди ја на уни вер зи те ти ма у Ср би ји и дру гим 
зе ма ља ма, као при ли ка за сти ца ње ве ћег и ди вер си-
фи ко ва ни јег, и у исто вре ме, упо тре бљи ви јег зна ња. 

21.1. раз вој на уч но-ис тра жи вач ке 
де лат но сти

Не до ста так зна чај ни јих сред ста ва за фи нан си ра-
ње на уч но - ис тра жи вач ког ра да у до ме ну основ-
них, фун да мен тал них ис тра жи ва ња, као и све ма ње 
ка дра ко ји је усме рен на ту вр сту ис тра жи ва ња је 

опре де лио да се за ла же мо за по ве ћа ње из два ја ња 
за кон крет не про јек те раз вој ног и ино ва ци о ног ка-
рак те ра. Ко мер ци ја ли за ци ја раз вој них ре зул та та ће 
би ти фи нан сиј ски, али и стра те шки циљ ула га ња у 
на у ку у сред ње роч ном пе ри о ду, док ће се уче шће 
у про јек ти ма основ них ис тра жи ва ња сти му ли са ти 
кроз укљу чи ва ње у ме ђу на род не мре же ин сти ту-
ци ја ко је, за те на ме не, рас по ла жу свим по треб ним 
ре сур си ма. 

Ка ко су мно ги ин сти ту ти, ла бо ра то ри је и на уч ни цен-
три из гу би ли ди рект ну по ве за ност са по тре ба ма 
при вре де или су по је ди не при вред не гра не из гу би-
ле ин те рес да са њи ма не по сред но са ра ђу ју, нео п-
ход но је обез бе ди ти њи хо ву по ве за ност на ба зи при-
ва ти за ци је. Об лик вла сни штва не га ран ту је на уч не 
ре зул та те, док ин те рес за про фи том га ран ту је при-
ти сак да се ре зул та ти оства ре. Су фи нан си ра ње про-
је ка та при вре де усме ре них на раз вој тех но ло ги ја и 
про из во да ће би ти прак са ми ни стар ства за ду же ног 
за на у ку. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је се за ла же да се удво-
стру чи ула га ње бу џе та у на у ку, већ у на ред не две 
го ди не, уз услов да се сма њи фи нан си ра ње пла та, 
а да се зна чај но уна пре ди фи нан си ра ње ре зул та та 
про је ка та, чи ме ова из два ја ња гу бе ка рак тер тро шка 
и по ста ју ин ве сти ци ја. 

Са да шњи ни во из два ја ња за на у ку је пет пу та ни жи 
од про се ка ЕУ, а ЕУ је ци ље ве раз во ја на у ке и ино ва-
ци ја по ве за ла са по ди за њем ни воа из два ја ња за на-
у ку на дво стру ко ви ши ни во до кра ја 2014. го ди не. У 
та квим усло ви ма по ве зи ва ње на ших на уч них ин сти-
ту ци ја и уни вер зи те та са ин сти ту ти ма из ЕУ ће по ста-
ти све те же, а бу џе ти про је ка та и при хо ди њи хо вих 
уче сни ка ће убр за ва ти про цес од ли ва нај струч ни јих 
ка дро ва из зе мље. Ре ше ње се на ла зи у ве ћем оспо-
со бља ва њу ин сти ту ци ја за умре жа ва ње са стра ним 
ин сти ту ци ја ма и су фи нан си ра ње уче шћа у ме ђу на-
род ним про јек ти ма од стра не др жа ве, од но сно над-
ле жних ми ни стар ста ва. 
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За ла же мо се за вра ће ње стра те ги ји раз во ја до-
ма ћих тех но ло ги ја, до ма ћих на уч них ин сти ту ци ја и 
за др жа ва њу ви со ко струч них, ис ку сних ка дро ва у 
де лат но сти на уч ног и раз вој ног ра да. Са мо на тај 
на чин мо же мо да обез бе ди мо тех но ло шку не за ви-
сност, да обез бе ди мо про из вод њу ко ја ће са др жа ти 
ви сок ни во до дат не вред но сти у ви ду тех нич ких или 
дру гих на уч них ре ше ња, ко ја ни је ма те ри јал но или 
рад но ин тен зив на, већ пре све га зна њем ин тен зив-
на и због то га кон ку рент на и на стра ним тр жи шти-
ма. 

По ве ћа ње еко ном ске ко ри сти од ула га ња у на уч-
но-ис тра жи вач ки рад ће се по сти ћи и под сти ца њем 
ве ћег ула га ња у фор ми ра ње на уч но-ис тра жи вач ких 
је ди ни ца, ла бо ра то ри ја, ин сти ту та и цен та ра у при-
вред ним ор га ни за ци ја ма. Сада са мо 12 % за по сле-
них у сек то ру ис тра жи ва ња и раз во ја ра ди у при вре-
ди, пре ко 37 % ра ди у са мо стал ним ин сти ту ти ма, а 
пре ко 50 % ра ди у окви ру ви со ко школ ских уста но ва. 
Тај од нос по ка зу је ви со ку дис тан цу од на у ке до про-
из во да, од ис тра жи ва ња до про фи та. Да би се овај 
од нос про ме нио, нео п ход но је под сти ца ти тран сфер 
струч ња ка пу тем за јед нич ких ис тра жи ва ња, ула-
га њи ма у опре ма ње и ко мер ци јал не про јек те, на 
ба зи су фи нан си ра ња или ре фи нан си ра ња тро шко-
ва. Европ ске зе мље су претходну де це ни ју, по себ-
но 2009. го ди ну, ори јен ти са ле са ин ду стриј ског на 
раз вој обра зо ва ња и ино ва ци је, на раз вој еко но ми је 
зна ња. У те свр хе се из два ја ју вр ло зна чај на др жав-
на, али и сред ства при ват них ком па ни ја, чи ме се же-
ли до сти ћи ни во од јед на ког оби ма ула га ња др жав-
них и при ват них сред ста ва у на у ку и ис тра жи ва ња, 
што са да успе ва ју са мо не ке од нај ра зви је ни јих нор-
диј ских зе ма ља, али све том од но су те же. 

У ци љу бо ље коор ди на ци је ра да на уч но-ис тра жи-
вач ких уста но ва, Де мо крат ска стран ка Ср би је се за-
ла же за функ ци о нал но, али и ин сти ту ци о нал но об-
је ди ња ва ње упра вља ња мре жом ви со ко школ ских 
и са мо стал них на уч них ин сти ту та. Осим сма ње ња 
јав не по тро шње, ова про ме на би да ла зна ча јан до-
при нос и лак шем умре жа ва њу ин сти ту ци ја, до са да 

одво је них сек то ра, по ве ћа ла ка дров ски ка па ци тет 
на обе стра не, обез бе ди ла ве ћу про ход ност иде ја и 
љу ди са уни вер зи те та у на уч не ин сти ту те и обрат но, 
а сма њи ла пре кла па ња у упра вља њу, ра да ад ми ни-
стра ци је, про је ка та на ко ји ма се ра ди, што би да ло 
пу ни до при нос ре фор ми мо де ла јав не упра ве овим 
стра те шки ва жним ре со ри ма за раз вој зе мље. 

21.2. развој иновационог друштва

Ино ва ци је су про цес у ко ји ма се ства ра ју и тран сфор-
ми шу но ва зна ња и тех но ло ги је у ко ри сне про из во-
де и услу ге, а за тим се пла си ра ју на на ци о нал ном и 
гло бал ном тр жи шту и при то ме се оства ру је до бит 
за ин ве сти то ре и ви ши ква ли тет жи во та ко ри сни ка.

У са вре ме ном све ту раз ли ку ју се три вр сте еко но ми-
је: еко но ми ја за сно ва на на из во зу си ро ви на, еко но-
ми ја за сно ва на на ефи ка сно сти и еко но ми ја за сно-
ва на на зна њу, ко ју оства ру ју еко но ми је за сно ва не 
на ино ва ци ја ма.

Ино ва ци је су стра те шки на ци о нал ни при о ри тет мо-
дер них др жа ва и је дан од пре у сло ва кон ку рент но-
сти на гло бал ном тр жи шту. 

За то ће се ДСС за ла га ти за ме ре ње на уч ног, тех но-
ло шког и ино ва ци о ног по ло жа ја Ср би је (STI) у све ту. 
Ова ме ре ња ће се оства ри ти пре ко STI ин ди ка то ра 
по ме то ди ОЕЦД-а (Oslo Ma nuel and A New Per spec ti-
ve). Без об зи ра ко ли ко ће ови ре зул та ти ме ре ња би-
ти по ра зни они ће би ти осно ва за утвр ђи ва ње пу та 
ка ино ва тив ном дру штву. Стал на ме ре ња по ло жа ја 
Ср би је пре ко STI ин ди ка то ра омо гу ћи ће ко рек ци ју 
ме ра др жа ве та ко да на уч но, тех но ло шки и ино ва-
ци о ни раз вој бу де оп ти ма лан. Оства ри ће се ме ре ње 
ино ва тив но сти и свих оста лих су бје ка та у На ци о нал-
ном ино ва ци о ном си сте му.

ДСС ће по др жа ти под сти ца ње свих вр ста ино ва ци-
ја : тех но ло шке, про из вод не, сер ви сне, опе ра тив не, 
ино ва ци је тро шко ва, ино ва ци је у по гле ду ис ку ства, 
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ме наџ мен та, по слов них мо де ла, ин ду стриј ске и мар-
ке тин шке ино ва ци је. 

Ино ва ци ја не мо ра би ти ре зул тат на уч но-ис тра жи-
вач ког ра да. Из вор ино ва тив не иде је мо же би ти 
сва ко ко до ла зи у до дир са про из во ди ма и услу га-
ма (за по сле ни у пред у зе ћу, тр го вац, ку пац, ...). Ино-
ва тив ност не за ви си од сте пе на обра зо ва ња, по ла, 
уз ра ста, кул ту ре, мен та ли те та, по ло жа ја у дру штву и 
пред у зе ћу. Ино ва ци о не иде је ће се ши ри ти ка ко срп-
ски про из во ди и услу ге бу ду при сут ни ји на до ма ћем 
и стра ном тр жи шту. Ме ђу тим, за ла га ће мо се и за 
при ку пља ње ино ва ци о них иде ја и из из во ра из ван 
Ср би је као и при вла че ње ин ве сти ци ја ре зул та ти ма 
ино ва ци о них про це са.

ДСС ће под сти ца ти ин те зи тет ино ва ци о них про це са 
сле де ћим ме ра ма:

•  раз во јем На ци о нал ног ино ва ци о ног си сте ма;- по-
тен ци ра њем при ме ње не на у ке;

• по ди за њем ква ли те та обра зо ва ња и рад не сна ге;
• ства ра њем нај ши ре ба зе за ге не ри са ње иде ја;
•  до ступ но шћу ино ва тив них ре зул та та ве ли ким си-

сте ми ма али и сек то ру МСП;
•  кон ти ну и те том ино ва ци о них про це са пре ко фи нан-

си ра ња тих про це са;
•  за ин те ре со ва но шћу и по др шком др жа ве.

Раз вој Ср би је у прав цу ино ва ци о ног дру штва:

I Финансиjска по ли ти ка
•  раз вој но-ис тра жи вач ки фон до ви;
•  по др шка јав ног сек то ра;
•  суб вен ци је за ино ва ци о не про це се у пред у зе ћи ма;
•  сма ње ње по ре ских сто па за ино ва тив на пред у зе ћа.

II окру же ње
•  раз вој ис тра жи вач ког по тен ци ја ла;
•  раз вој раз вој но-ис тра жи вач ке ин фра струк ту ре;

•  стан дар ди за ци ја;
•  за шти та ин те лек тул не сво ји не;
•  за кон ска ре гу ла ти ва;
•  ква ли тет рад не сна ге;
•  раз вој при вре де у прав цу при вре де за сно ва не на 

зна њу;
•  ства ра ње На ци о нал ног ино ва ци о ног си сте ма.

III оста ле по ли ти ке
•  обра зо ва ње;
•  за шти та ин те лек ту ал не сво ји не;
•  по ли ти ка тр го ви не;
•  ства ра ње пред у сло ва за по вра так струч ња ка у Ср-

би ју.

На ци о нал ни ино ва ци о ни си стем би у се бе укљу чи-
вао уни вер зи те те, не за ви сне раз вој но-ис тра жи вач ке 
цен тре, ино ва ци о не цен тре са или без сво јих раз вој-
но-ис тра жи вач ких цен та ра,ин ду стри ју, МСП, кла сте ре 
са или без раз вој но-ис тра жи вач ких цен та ра, ми ни-
стар ства обра зо ва ња, на у ке, при вре де, фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је... Сви еле мен ти на ци о нал ног си сте ма су 
умре же ни и сви осим ми ни стар ста ва би тре ба ло да 
бу ду при ват ни, а ако бу ду др жав ни не сме ју би ти до-
ти ра ни из бу џе та са мо за то што су др жав ни. По бољ-
ша ва ње по ло жа ја Ср би је у све ту (оства ре но ме ре-
њем пре ко СТИ ин ди ка то ра) при ву ћи ће ин ве сти то ре, 
ство ри ти но ва рад на ме ста, за у ста ви ти од лив мо зго-
ва, по ди ћи ква ли тет жи во та у Ср би ји...

Ис ку ства раз ви је них зе ма ља по ка зу ју да је по треб но 
три до пет го ди на да се ком па ни ја тран сфор ми ше 
у ино ва ци о ну. За то вре ме пре ко На ци о нал ног ино-
ва ци о ног си сте ма др жа ва би по ма га ла та кве до ма-
ће ком па ни је и то: по ре ским олак ши ца ма, обу ком 
за по сле них, кон сул тант ским услу га ма, ре струк ту ри-
ра њем, до ступ но шћу сред ста ва из фон до ва за ре-
струк ту ри ра ње, умре жа ва њем са дру гим при вред-
ним су бјек ти ма, ла ком до ступ но шћу ино ва ци о них 
ре зул та та.
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22.1. Не рав но мер на ре ги о нал на 
 раз вије ност Ср би је

По ред не рав но мер но сти ко је ка рак те ри шу од но се 
раз ви је но сти ур ба них и ру рал них сре ди на, Ср би ја се 
од ли ку је и зна чај ним раз ли ка ма у ни воу раз ви је но-
сти по је ди них округа, по себ но оп шти на. Оства ре ни 
на род ни до хо дак по ста нов ни ку ука зу је на дис па ри-
тет из ме ђу  Бе о гра да и Ја бла нич ког окру га од 1:7, 
док је он још из ра же ни ји на ни воу оп шти на 1:15. Ако 
се узме у об зир сте пен со ци јал них раз ли ка, ме рен ни-
во ом не за по сле но сти ви де ће мо раз ли ке од 1:10, јер 
је не за по сле ност на Сав ском вен цу око 6,5 %, док је 
у Ту ти ну пре ко 60 %. По след њих де це ни ја Ре пу бли ку 
Ср би ју ка рак те ри ше де мо граф ско пра жње ње, ко је је 
на ро чи то ин ди ка тив но на ре ги о нал ном ни воу, где се 
у по је ди ним оп шти на ма го ди на ма бе ле жи не га тив ни 
при ра штај ве ћи од 10 %. 

Као по сле ди ца та квог ста ња ја вља ју се и зна чај-
не раз ли ке у це ни фи зич ког и људ ског ка пи та ла. 
Про сеч на за ра да по оп шти на ма се кре ће из ме ђу 
21 (у Пантелеју у Нишу) и 58 хи ља да ди на ра (Нови 
Београд), док је це на зе мљи шта из ло же на мно го ве-
ћим раз ли ка ма ко је иду и до 300 пу та, јер хек тар зе-
мљи шта уз ауто пут код Бе о гра да ко шта ми ли он, а у 
ру рал ним сре ди на ма 3 хи ља де евра. Ако се ана ли зи-
ра раз ме штај при ма ња гра ђа на по ква драт ном ки ло-
ме тру, он да су при ма ња у три цен трал не бе о град ске 
оп шти не 625 пу та ве ћа од при ма ња у ју жној Ср би ји. 
Си ро ма шним се мо же сма тра ти 4,2 % ста нов ни ка Бе-
о гра да, с јед не и чак 23,5 % ста нов ни ка ју го и сточ не 
Ср би је, с дру ге стра не. Ин те ре сант но је да се го то во 
исти ни во раз ли ка мо же на ћи чак и уну тар јед ног ре-
ги о на (Со пот/Сав ски Ве нац), што ја сно го во ри да је 
већ из ра жен про блем по ла ри за ци је од но са цен тра 
и пе ри фе ри је. 

По след њих го ди на, осам од де сет ди на ра ин ве сти ра-
них у Ср би ји уло же но је у кру гу од пе де сет ки ло ме та-
ра око Бе о гра да. По љо при вре да је и да ље нај зна чај-
ни ја при вред на гра на у Ср би ји, а бу џет за њен раз вој 
се сма њу је. Еко ном ски, де мо граф ски и со ци јал ни по-

ка за те љи раз во ја пре го во ре у при лог ди вер ген ци ји, 
не го кон вер ген ци ји ре ги о нал ног раз во ја.  

Ин сти ту ци је ко је де лу ју у до ме ну ре ги о нал ног раз-
во ја не ма ју до во љан ка па ци тет или га не ко ри сте 
на нај свр сис ход ни ји на чин. Фи нан си ра ње про гра ма 
пред ви ђе них овим стра те ги ја ма је го то во ис кљу чи во 
за сно ва но на сред стви ма Фон да за раз вој Ср би је и 
до на то ра. Фонд сни же ним ка ма та ма и про ду же ним 
ро ко ви ма ува жа ва не рав но мер но сти у раз ви је но сти 
по је ди них оп шти на, али то ни је до вољ но да би се 
пре ва зи шла ин фра струк тур на, пре све га са о бра ћај на 
и енер гет ска огра ни че ња ко ја по сто је у нај не ра зви-
је ни јим де ло ви ма зе мље. Сред ства до на то ра су нај-
че шће усме ре на на из град њу ин сти ту ци о нал них ка-
па ци те та и људ ских ре сур са за ре ги о нал ни раз вој, а 
са мо ма њи део је усме ра ван на ин ве сти ци је у ин фра-
струк ту ру и ко му нал не услу ге не раз ви је них ре ги о на. 

Раз ли ке у раз ви је но сти су све ве ће, јер и да ље не по-
сто ји по ли ти ка ре ги о нал ног раз во ја ко ја је ре ал на и 
при мен љи ва. Пре се мо же го во ри ти о ad hoc ак ци ја-
ма, не го о стра те ги ји, као и о еска ла ци ји про бле ма 
не го о при о ри тет ном ре ша ва њу. 

22.2. Ста ње ре ги о нал ног раз во ја у 
дру гим зе мља ма

Раз ли ке у сте пе ну ра ви је но сти ре ги о на на сто је да пре-
ва зи ђу не са мо по је ди не зе мље, ка ко би ис пу ни ле ци-
ље ве уну тра шње ко хе зи је, већ и ме ђу на род не ор га ни-
за ци је као што су ОЕЦД, Свет ска бан ка, УНДП и дру ге. 
Та ко ђе, је дан од глав них ци ље ва европ ских ин те гра-
ци ја је оси гу ра ње да се у окви ру за јед ни це обез бе ди 
кон вер ген ци ја из ме ђу бо га тих и си ро ма шни јих зе ма-
ља и ре ги о на. Сред ство за оства ри ва ње ових ци ље ва 
је на ђе но у по ли ти ци одр жи во сти чи је фи нан си ра ње 
је за сно ва но на струк тур ним ЕУ фон до ви ма. 

Да нас се у до ку мен ти ма ЕУ раз ли ку ју три ни воа одр-
жи во сти: еко ном ска, со ци јал на и про стор на. Глав ним 
ин те гра тив ним по ка за те љем еко ном ских дис па ри те та 
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из ме ђу ре ги о на се сма тра БДП по гла ви ста нов ни ка. 
Со ци јал ни дис па ри те ти се по ве зу ју са мо гућ но шћу 
раз ли чи тих гру па ста нов ни штва да уче ству ју у дру-
штве ним про це си ма и то ко ви ма, као и да на њих ути чу. 
Ме ра со ци јал них дис па ри те та је нај че шће из ра же на у 
сте пе ну не за по сле но сти, ни воу обра зо ва ња ста нов ни-
штва, со ци јал ном по ло жа ју раз ли чи тих по себ них гру-
па ста нов ни штва, де мо граф ским кре та њи ма и дру го. 
Про стор ни дис па ри те ти су од раз не рав но мер но сти 
по је ди них под руч ја у по гле ду бо га тства при род них ре-
сур са, што по сте пе но во ди ка аси ме трич ној ди стри бу-
ци ји људ ског и фи зич ког ка пи та ла. Про стор ни дис па-
ри те ти су из ра же ни у ве ћем бро ју раз ли ка ко је се ме ре 
кре та њем ста нов ни штва, до ступ но шћу јав них услу га, 
са о бра ћа ја, енер ги је, те ле ко му ни ка ци ја и ка па ци те та 
за ис тра жи ва ње и ино ва тив ну де лат ност. 

И по ред ви ше де це ниј ске прак се и сто ти на уло же них 
ми ли јар ди пи та ње не рав но мер но сти у раз во ју ре ги о на 
оста ло је не ре ше но и у нај ра зви је ни јим зе мља ма ЕУ. 

Ме ђу тим, оно што охра бру је на ве де не зе мље да сле-
де усво је не по ли ти ке је чи ње ни ца да се ци ље ви кон-
вер ген ци је ипак ис пу ња ва ју, од но сно, да се раз ли ке 
у сте пе ну раз ви је но сти сма њу ју, да су мно ги из ра зи-
то не раз ви је ни ре ги о ни по ста ли сред ње не раз ви је ни, 
као и то да мно ги ре ги о ни са да ви ше не кон ку ри шу 
за до би ја ње сред ста ва за ре ги о нал ни раз вој. 

22.3. По ли ти ка ДСС за по сти за ње 
рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да сви гра ђа ни 
Ср би је, без об зи ра на то у ко јој по кра ји ни, окру гу или 
оп шти ни  жи ве, мо ра ју осе ти ти ко ри сти од при вред-
ног и укуп ног дру штве ног на прет ка. За то је бри га о 
рав но мер ном ре ги о нал ном раз во ју свих кра је ва Ср-
би је на ша зве зда во ди ља у из ра ди свих на ших стра-
те ги ја, про гра ма и про је ка та.

Има ју ћи у ви ду са да шњу еко ном ску кри зу, пи та ње 
рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја до би ја још ви ше на 

зна ча ју јер ће ње не по сле ди це би ти те же у оним де-
ло ви ма на ше др жа ве ко ји су и до са да би ли сла би је 
раз ви је ни. Сма тра мо да је  по треб но ство ри ти ин сти-
ту ци о нал не и за кон ске усло ве ко ји ма ће се ство ри ти 
нео п ход не прет по став ке за да ва ње фи скал них под-
сти ца ја ин ве сти то ри ма, за по ве ћа ње бро ја и по бољ-
ша ње усло ва кре ди та на ме ње них при вред ним де лат-
но сти ма у не до вољ но раз ви је ним оп шти на ма и ти ме 
омо гу ћи ти сма ње ње по сто је ћих ре ги о нал них раз ли ка.

За раз ли ку од до са да шње прак се, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је сма тра да се ре ги о нал ни раз вој мо ра 
по сма тра ти као ин те грал ни део укуп ног дру штве но-
еко ном ског раз во ја, а не као мар ги нал на и за себ на 
ди мен зи ја дру штве ног раз во ја.

Наш Про грам по ла зи од прет по став ке да уку пан дру-
штве ни раз вој има сво ју ре ги о нал ну и про стор ну 
ди мен зи ју и да де фи ни са ње ин сти ту ци о нал них раз-
вој них ме ха ни за ма ни је и не сме би ти ре ги о нал но не-
у трал но. Сто га је нео п ход но пра ва зи ћи до са да шњу 
прак су. На и ме, до са да су се ре ги о нал не раз ли ке по-
сма тра ле ис кљу чи во по ла зе ћи од ни воа раз ви је но-
сти раз ли чи тих под руч ја, чи ме су за не ма ри ва не њи-
хо ве еко ном ско-раз вој не, со ци јал не, дру штве не, па и 
по ли тич ке ре пер ку си је, али и узро ци не рав но мер ног 
раз во ја по је ди них округа. Углав ном, те жи ло се бр жем 
раз во ју не раз ви је них под руч ја, за шта су се из два ја ла 
од ре ђе на сред ства и де фи ни сао под сти цај ни ме ха-
ни зам, али су се ци ље ви ре ги о нал ног раз во ја де фи-
ни са ли на су ви ше уоп штен на чин и го ди на ма оста-
ја ли не про ме ње ни. Та ко де фи ни са на под сти цај на 
по ли ти ка, као не ка вр ста раз вој не ком пе за ци је, ни је 
успе ва ла да спре чи да ље за о ста ја ње не раз ви је них 
под руч ја. Та кав при ступ не ми нов но је во дио про ду-
бљи ва њу ре ги о нал них и струк тур них раз вој них про-
бле ма. Ње го ве по сле ди це на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је су еви дент не.

По ла зе ћи од по сто је ћег ста ња Де мо крат ска стран ка 
Ср би је сма тра да основ ни мо тив за ве ће и си сте ма-
тич ни је ан га жо ва ње др жа ве у овој обла сти мо ра би ти 
пре ва зи ла же ње огром ног уну тар-ре ги о нал ног и ме ђу-
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ре ги о нал ног не скла да ко ји спу та ва раз вој и иза зи ва 
не по вољ не ми гра ци о не то ко ве. Пред у зе ће мо кон крет-
не ме ре ка ко ве ли ки и стра те шки ва жни про сто ри не би 
по ста ли по пу ла ци о но не по кри ве ни, а њи хо ви ре сур си 
не ис ко ри шће ни, и ка ко у раз ви је ни јим цен три ма не би 
до шло до пре ко мер не кон цен тра ци је ста нов ни штва и 
при вре де, што про из во ди не га тив не по сле ди це у еко-
ном ској, со ци јал ној, про стор ној и еко ло шкој сфе ри.

У но вој ре ги о нал ној по ли ти ци ко ју пред ла же Де мо-
крат ска стран ка Ср би је де лат ност др жа ве усме ри ће 
се на укла ња ње и убла жа ва ње огра ни че ња са ко ји-
ма су су о че на угро же на под руч ја и на њи хо во оспо со-
бља ва ње за ауто про пул зив ни раз вој. То се на ро чи то 
од но си на по моћ под руч ји ма са по себ ним раз вој ним 
про бле ми ма, кроз ин ве сти ци је и сти му ли са ње при-
ли ва ка пи та ла, ка ко би та под руч ја на док на ди ла сво-
је струк тур не сла бо сти. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
сма тра да по др шка др жа ве у овој обла сти мо же би ти 
ефи ка сна са мо ако др жа ва де лу је ин те зив но и кон ти-
ну и ра но на ду жи пе ри од.

Има ју ћи у ви ду да је ком плек сност на сле ђе них ре ги-
о нал них про бле ма Ре пу бли ке Ср би је до сти гла та кве 
раз ме ре да се чак по ја вљу ју но ви об ли ци ре ги о нал-
ног „тран зи ци о ног си ро ма штва”, а да ће еко ном ска 
кри за још ви ше по гор ша ти ре ги о нал не раз ли чи то-
сти, Де мо крат ска стран ка Ср би је при сту пи ла је де-
фи ни са њу но вог кон цеп та ре ги о нал ног раз во ја. У 
том кон тек сту, при мар ни циљ на шег Про гра ма је сте 
до но ше ње но вих ин сти ту ци о нал них ре ше ња, јер сва 
до са да шња ис ку ства, као и по сто је ће тен ден ци је 
у ре ги о нал ном раз во ју, ука зу ју да не а де ква тан ре-
ги о нал ни раз вој ни је са мо по сле ди ца не до ста та ка 
при ме њи ва не по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја, не го 
пр вен стве но не до ста та ка си стем ских и ин сти ту ци о-
нал них ре гу ла тив них ме ха ни за ма.

Раз ме ре не рав но мер но сти у ре ги о нал ном раз во ју Ре-
пу бли ке Ср би је нео д ло жно зах те ва ју нов стра те шки 
при ступ, ка ко би се ја сно са гле да ли пу те ви оства-
ри ва ња основ ног ци ља, а то је урав но те жен ре ги о-
нал ни раз вој зе мље. Оства ри ва ње овог ци ља обез-

бе ди ће мо по ди за њем ре ги о нал не кон ку рент но сти, 
сма ње њем ре ги о нал них не рав но мер но сти и си ро ма-
штва и из град њом ин сти ту ци о нал не ре ги о нал не ин-
фра струк ту ре.

Кључ ни за да ци ко је наш Про грам де фи ни ше у овој 
обла сти су:

•  из град ња ин сти ту ци о нал ног окви ра за во ђе ње по ли-
ти ке под сти ца ња рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја;

•  фор ми ра ње еко ном ских зо на од по себ ног зна ча ја за 
ре ги о нал ни раз вој и спе ци јал них олак ши ца у ве зи са 
по ре ским оба ве за ма, ко је би укљу чи ва ле и осло ба-
ђа ње од пла ћа ња свих по ре за осим ПДВ; 

•  уна пре ђе ње фи скал них под сти ца ја за при вла че ње 
ин ве сти ци ја и сма ње ње не за по сле но сти у не раз ви-
је ним под руч ји ма;

•  стра те шким ин ве сти то ри ма у из град њу про из вод них 
и услу жних ка па ци те та на ју гу Ср би је омо гу ћи ти бес-
плат но ко ри шће ње зе мљи шта;

•  стра те шке ин ве сти то ре у из град њу про из вод них и 
услу жних ка па ци те та на ју гу Ср би је по себ ним од лу-
ка ма осло бо ди ти пла ћа ња по ре за на до бит у пе ри о-
ду од 10 го ди на;

•  фор ми ра ње раз вој них ин сти ту ци ја на на ци о нал ном 
и ре ги о нал ном ни воу;

•  фор ми ра ње ре ги о нал них раз вој них ба на ка, у скла ду 
са прак сом усво је ном у ве ли ком бро ју тран зи ци о них 
и раз ви је них зе ма ља; 

•  усме ра ва ње де ла сред ста ва из при ва ти за ци је за 
под сти цај но кре ди ти ра ње про фи та бил них про је ка та 
на не раз ви је ном под руч ју;

•  ве ће усме ра ва ње бу џет ских сред ста ва и сред ста ва 
из при ва ти за ци је за кре ди ти ра ње рав но мер ног ре-
ги о нал ног раз во ја;

•  по вољ ни је кре ди ти ра ње оних при вред них гра на ко је 
мо гу по ста ти про пул зив не гра не у од ре ђе ном ре ги-
о ну;

•  ја ча ње Фон да за раз вој (из два ја ње по себ ног ор га-
ни за ци о ног де ла ко ји би се ис кљу чи во ба вио рав но-
мер ним ре ги о нал ним раз во јем);

•  под сти ца ње ре ги о нал ног раз во ја пре ко сни же ња 
про ви зи је Га ран циј ског фон да за про јек те ко ји до ла-
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зе из не до вољ но раз ви је них под руч ја;
•  из ра да сту ди ја о по тен ци ја ли ма сва ког ре ги о на;
•  под сти ца ње рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја кроз 

из град њу ме ха ни за ма и ме ра за под сти ца ње ула га-
ња у ова под руч ја;

•  фи скал на де цен тра ли за ци ја – де цен тра ли за ци ја по-
ре ске ад ми ни стра ци је и по ди за ње ка па ци те та По-
ре ске упра ве на ло кал ном ни воу у ад ми ни стри ра њу 
из вор них ло кал них јав них при хо да;

•  из град ња ин сти ту ци о нал не ин фра струк ту ре и раз вој 
ка па ци те та ло кал них за јед ни ца;

•  одр жа ва ње бу џет ске рав но те же уз по ди за ње ка па-
ци те та за еко но мич но и ефи ка сно упра вља ње јав-
ним фи нан си ја ма ло кал не са мо у пра ве;

•  по ве ћа ње под сти цај них кре дит них сред ста ва за рав-
но мер ни ре ги о нал ни раз вој пу тем одо бра ва ња под-
сти цај них кре ди та за осни ва ње но вих пред у зе ћа, као 
и за по бољ ша ње опре мље но сти и про ши ре ње ка па-
ци те та по сто је ћих при вред них су бје ка та;

•  по ве ћа ње под сти цај них кре дит них сред ста ва за но-
во за по сле не и за гра ђа не ко ји су оста ли без по сла 
услед по сле ди ца тран зи ци о ног про це са;

•  сма ње ње раз ли ка у ни воу еко ном ског раз во ја ме ђу 
окру зи ма и сма ње ње сте пе на не за по сле но сти у не-
раз ви је ним под руч ји ма;

•  из два ја ње суб вен ци ја за но ва за по шља ва ња: ис пла-
та ми ни мал не за ра де са при па да ју ћим по ре зи ма и 
до при но си ма, као и нов ча на сти му ла ци ја одо бре на 
пре ко Аген ци је за стра на ула га ња и про мо ци ју из во-
за, у пе ри о ду од три го ди не, за отва ра ње но вих рад-
них ме ста;

•  одо бра ва ње суб вен ци ја у јед но крат ном из но су за 
опре ма ње рад них ме ста.

Сек тор ски при ступ ре ги о нал ном раз во ју је у раз ви је-
ним зе мља ма при ме њи ван то ком 60-их и по чет ком 
70-их го ди на, ка да је на гла сак био на ра сту про дук тив-
но сти по љо при вре де и при хва тљи вим це на ма за по-
тро ша че. Та да се од и грао и нај ве ћи део про це са ин-
ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је Евро пе. По ве ћа на је 
про из вод ња хра не, сма њен је број љу ди ко ји жи ве од 
по љо при вре де и оства ре на је ста би ли за ци ја це на хра-
не. Од стра ње не су све ба ри је ре мо бил но сти про у зро-

ко ва не не до ста ци ма у ин фра струк ту ри и ко му нал ним 
услу га ма. У исто вре ме је број љу ди ко ји жи ве на се лу 
зна чај но сма њен. У Ср би ји се ни су у пот пу но сти оства-
ри ли ци ље ви ин ду стри ја ли за ци је. Ср би је је аграр на, 
пре не го ин ду стриј ска, зе мља. За то је раз вој по љо при-
вре де још увек јед на од глав них прет по став ки раз во ја 
свих ре ги о на осим Бе о гра да. 

У кон ци пи ра њу по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја тре ба 
при ме ни ти про стор ни при ступ ко ји пред ста вља од у-
ста ја ње од цен трал но во ђе ног про це са раз во ја ка де-
цен тра ли зо ва ном при сту пу, ко ји под ра зу ме ва ин сти ту-
ци је, ло кал но зна ње, пред у зет ни штво и парт нер ство 
свих стра на у са мим ре ги о ни ма. За ње го ву при ме ну 
нео п ход но је обез бе ди ти ства ра ње но вих ин сти ту ци ја, 
ди рек тан при ступ ре ги о на фон до ви ма за фи нан си ра-
ње раз во ја, од го вор ност за соп стве ни раз вој и за шти ту 
жи вот не сре ди не. Фи нан си ра ње тог при сту па је за-
сно ва но на из два ја њу де ла фон до ва на ме њих раз во ју 
по љо при вре де за по тре бе раз во ја ру рал них сре ди на, 
што тре ба да обез бе ди њи хо ву еко ном ску и со ци јал-
ну одр жи вост на осно ву раз во ја еко но ми је за сно ва не 
на по љо при вре ди и на дру гим по год но сти ма ру рал них 
сре ди на (ди вер зи фи ка ци ја из ван по љо при вред не де-
лат но сти). У на ред ној фа зи раз во ја про стор ни кон цепт 
тре ба пре о ри јен ти са ти на ства ра ње људ ских и ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та да се ком па ра тив не пред но-
сти ре ги о на ис ко ри сте. Мо ра се обез бе ди ти по треб на 
по др шка за за др жа ва ње и при вла че ње људ ског по-
тен ци ја ла, ино ва ци ја и нај са вре ме ни јих зна ња на осно-
ву ло кал ног пред у зет ни штва, ди рект них ин ве сти ци ја у 
ре ги о не и умре жа ва ња са парт не ри ма у нај ра зви је ни-
јим ре ги о ни ма. На тај на чин би се обез бе ди ло бла го-
вре ме но уса гла ша ва ње по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја 
Ср би је са по ли ти ком и прак сом ко ју при ме њу ју нај ра-
зви је ни је зе мље све та. 

22.4. Ства ра ње еко ном ских зо на од 
по себ ног ин те ре са за ре ги о нал ни раз вој

Од го вор на сва пи та ња у ве зи са не рав но мер ним 
раз во јем је за по шља ва ње. Без за по сле ња не ма 
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дру штве ног про из во да, не ма пла та, не ма ку по ви не 
не крет ни на, не ма де це. А за по сле ња не ма без ин ве-
сти ци ја, без по кре та ња про из вод ње.

Ако же ли мо оп ста нак не раз ви је них оп шти на, при-
ступ ре ги о нал ном раз во ју мо ра да се про ме ни. При-
о ри тет тре ба да има ју оп шти не са нај ве ћим про-
бле ми ма, а не оне са нај ве ћим ула га њи ма. Др жа ва 
та кве оп шти не тре ба да афир ми ше као зо не од по-
себ ног еко ном ског зна ча ја.

Ка да го во ри мо о уло зи др жа ве у по мо ћи ин ве сти-
ци ја ма за раз вој не раз ви је них оп шти на, на гла сак 
тре ба да бу де на по ре ским олак ши ца ма, а не на 
ди рект ном пла ћа њу ко је оп те ре ћу је бу џет. Др жа ва 
тре ба да на пра ви ма пу еко ном ских зо на у ко ји ма ће, 
у скла ду са сте пе ном не раз ви је но сти, од ре ди ти ка-
те го ри је по ре ских олак ши ца за за ин те ре со ва не ин-
ве сти то ре. 

По ре ске олак ши це тре ба да ва ти сви ма ко ји мо гу да 
до при не су отва ра њу но вих рад них ме ста. Ако од ре-
ђе ни ин ве сти тор же ли да до ђе у Ту тин, као оп шти-
ну са нај ви шим сте пе ном не за по сле но сти, он тре ба 
да зна да ће му др жа ва омо гу ћи ти нај ве ће мо гу ће 
олак ши це за по че так ин ве сти ци је. То под ра зу ме ва 
да ва ње бес плат ног зе мљи шта и пот пу но осло ба ђа-
ње од свих по ре за, осим ПДВ, све док по сто ји по-
де ла на еко ном ске зо не. Осло ба ђа њем од по ре за 
др жа ва оста вља про стор ин ве сти то ри ма да ула жу 
ви ше сред ста ва у тех но ло шки раз вој и по ве ћа ње 
бро ја за по сле них. Ова кве олак ши це мо гли би да до-
би ју ис кљу чи во ин ве сти то ри ко ји ула жу ди рект но у 
про из вод њу, као и они ко ји ула жу у ту ри зам, јер Ср-
би ја има ве ли ке шан се да ту ри зам у не раз ви је ним 
ре ги о ни ма афир ми ше као је дан од глав них из во-
зних брен до ва.
 
Овим олак ши ца ма се не би зна чај но сма њи ли бу-
џет ски при хо ди, јер су они и да нас у тим сре ди на ма 
ско ро на ну ли, али би мно ге ком па ни је ко је пла ћа ју 
ви со ке по ре зе у дру гим де ло ви ма Ср би је и ре ги о ну, 
би ле мо ти ви са ни је да ула жу у ова под руч ја. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да су пи та ња „бе-
о гра ди за ци је“ и сма ње ње бро ја ста нов ни ка Ср би је су-
штин ски про бле ми ко ји на ду жи рок пре те да де ста би-
ли зу ју др жа ву. Ово су уну тра шња пи та ња од нај ви шег 
зна ча ја и ви ше не ма про сто ра за од ла га ње њи хо вог 
ре ша ва ња. Ако на ме ра ва да спре чи од у ми ра ње чи та-
вих де ло ва зе мље, Ср би ја мо ра да до не се бр зе ме ре за 
под сти ца ње ин ве сти ци ја у тим под руч ји ма. Уво ђе ње 
еко ном ских зо на је са мо јед на од тих ме ра, ме ђу тим, 
и ова ме ра да би за жи ве ла тре ба да бу де по др жа на 
ду го роч ном стра те ги јом за еко ном ски раз вој ко ја би 
би ла из ра ђе на на ба зи по ли ти ке и ме ра рав но мер ног 
ре ги о нал ног раз во ја за ко је се за ла же ДСС. 

22.5. Ло кал ни про гра ми раз во ја за 21 
град и оп шти ну у Ср би ји

По ла зе ћи од по сто је ћег ста ња Де мо крат ска стран ка 
Ср би је сма тра да основ ни мо тив за ве ће и си сте ма-
тич ни је ан га жо ва ње др жа ве у обла сти обез бе ђе ња 
рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја мо ра би ти пре ва-
зи ла же ње огром ног уну тар-ре ги о нал ног и ме ђу-ре-
ги о нал ног не скла да ко ји спу та ва раз вој и иза зи ва 
низ не по вољ них трен до ва. Да овај ком плек сан про-
блем ни је за нас те ма ко јом се ма ни пу ли ше гра ђа ни-
ма пред из бо ре, по ка за ли смо 2010. го ди не ка да смо 
пр ви, због све очи глед ни јег про ду бљи ва ња ја за из-
ме ђу нај ра зви је ни јих и нај ма ње раз ви је них под руч ја, 
пред ста ви ли јав но сти Ло кал не про гра ме раз во ја за 
21 град и оп шти ну у Ср би ји и да ли смер ни це за до-
сти за ње рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја у скла ду 
са са вре ме ним кон цеп ти ма де фи ни са ним у на шем 
Про гра му раз во ја Ср би је из 2010. го ди не. Пре по зна-
ва ње од стра не гра ђа на на ших ис кре них на ме ра да 
им по мог не мо у пре ва зи ла же њу сва ко днев них про-
бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју и њи хо во ак тив но укљу-
чи ва ње под ста кло нас је да на ста ви мо сво је ак тив но-
сти на де фи ни са њу раз вој них при о ри те та и про је ка та 
за све оста ле оп шти не на те ри то ри ји Ср би је. 

Наш циљ је раз ви је на Ср би ја у ње ној це ло ви то сти 
и свим кра је ви ма, због то га ула же мо ве ли ки труд 
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да то по др жи мо на све ле ги тим не на чи не ко ји су 
нам рас по ло жи ви. Под тим под ра зу ме ва мо пред у-
зи ма ње кон крет них ме ра ка ко ве ли ки и стра те шки 
ва жни про сто ри не би по ста ли по пу ла ци о но не по-
кри ве ни и њи хо ви ре сур си не ис ко ри шће ни, а да, са 
дру ге стра не, у раз ви је ни јим цен три ма не би до шло 
до пре ко мер не кон цен тра ци је ста нов ни штва и при-
вре де, што про из во ди не га тив не по сле ди це у еко-
ном ској, со ци јал ној, про стор ној и еко ло шкој сфе ри.  

22.5.1. Ус по ста вља ње мре же за 
рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој

Да би се Стра те ги ја одр жи вог ре ги о нал ног раз во ја 
успе шно спро ве ла, Де мо крат ска стран ка Ср би је се 
за ла же за ус по ста вља ње но ве, си стем ски ор га ни зо-
ва не мре же за ре ги о нал ни раз вој на др жав ном ни-
воу, ко ја би укљу чи ва ла и ка па ци те те са ве то дав них 
слу жби, ка ко би се за јед но са над ле жним ми ни стар-
ством и фон до ви ма обез бе дио ква ли те тан си стем по-
др шке ре ги о нал ном раз во ју. Ус по ста вља ње мре же 
за ре ги о нал ни раз вој би ло би омо гу ће но осни ва њем 
но вих Аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој (Ки кин да, Сом-
бор, Пан че во, Ша бац, Ча чак, Ко сов ска Ми тро ви ца) и 
Оде ље ња за ло кал ни раз вој у свим ма њим оп шти-
на ма Ре пу бли ке Ср би је, као и уна пре ђе њем ра да по-
сто је ћих Ре ги о нал них аген ци ја за еко ном ски раз вој 
(Кра ље во, Кра гу је вац, Ужи це) пу тем ус по ста вља ња 
са рад ње са дру гим ин сти ту ци ја ма (фи ли ја ла ма НСЗ, 
ин спек циј ским слу жба ма, итд.). Ра ди аде кват ног за-
сту па ња и пред ста вља ња ин те ре са при вре де на ло-
кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, та ко-
ђе, се пред ла же осни ва ње При вред не ко мо ре гра да 
Чач ка и Шап ца. Ре а ли за ци јом го ре на ве де ног би ло 
би омо гу ће но де цен тра ли зо ва ње по др шке и обез бе-
ђи ва ње ин тер ак тив не ве зе др жав ног, по кра јин ског и 
ло кал ног ни воа са при вре дом и по тен ци јал ним ин ве-
сти то ри ма. 

Основ ни циљ ус по ста вља ња др жав не мре же за ре-
ги о нал ни раз вој би био обез бе ђи ва ње до ступ но сти 
услу га ко је др жа ва пру жа при вред ни ци ма и дру гим 

ин те ре сним гру па ма ка ко у ур ба ним, та ко и у ру рал-
ним сре ди на ма, по бољ ша ње њи хо ве ин фор ми са но-
сти о мо гућ но сти ма за до би ја ње по др шке, о до га ђа-
ји ма и по слов ним при ли ка ма ка ко у др жа ви, та ко и 
у ино стран ству, као и уна пре ђе ње мар ке тин га. По-
ред то га, она ће де ло ва ти на обез бе ђи ва ње осно ве 
за удру жи ва ње и оства ри ва ње парт нер ства јав ног и 
при ват ног сек то ра на ло кал ном и ре ги о нал ном ни-
воу. 

У окви ру Аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој нео п ход но је 
осни ва ње ти мо ва ко ји би ра ди ли на из ра ди ак ци о них 
пла но ва у скла ду са из ра ђе ним стра те ги ја ма ло кал-
ног еко ном ског раз во ја, ко ор ди ни ра ли ак тив но сти 
ко је се од но се на под сти цај ин ве сти ци о ним ула га њи-
ма, упра вља ли про јек ти ма, и ус по ста вља ли са рад њу 
са ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма у окру же њу. Је дан од 
при о ри тет них за да та ка Аген ци ја за ре ги о нал ни раз-
вој тре ба да бу де фор ми ра ње ба зе по да та ка о по сто-
је ћим ло ка ци ја ма на ме ње ним грин филд ин ве сти ци-
ја ма, не ис ко ри шће ним ин ду стриј ским ка па ци те ти ма, 
као и њи хо ва про мо ци ја у удру же њи ма при вред ни ка, 
ре ги о ну и у дру гим зе мља ма. 

По себ на па жња мо ра би ти по све ће на по бољ ша њу 
ква ли те та пру жа ња услу га ло кал не ад ми ни стра ци је 
(уна пре ђе ње ра да Кан це ла ри ја за по моћ при осни ва-
њу и раз во ју пред у зе ћа пу тем уво ђе ња јед но шал тер-
ског си сте ма, ко ји би омо гу ћио скра ћи ва ње ро ко ва за 
до би ја ње по треб них до зво ла ра ди от по чи ња ња по-
сла и ула га ња). По себ но је бит но обез бе ђе ње јед но-
став не и бр зе ад ми ни стра тив не про це ду ре за отва-
ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа.

22.5.2. Стра те шки пла но ви раз во ја
оп шти на у Ср би ји

То ком из ра де ло кал них про гра ма раз во ја ДСС је утвр-
дио низ по себ них при о ри те та раз во ја ко ји су од раз 
спе ци фич но сти на ло кал ном ни воу, али и стра те шких 
при о ри те та, ко ји пред ста вља ју за јед нич ки име ни тељ 
за ве ћи ну оп шти на, као што су:  
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•  Уна пре ђе ње кон ку рент но сти ло кал них при вре да и 
пред у зет ни штва;

•  По ве ћа ње за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов-
ни штва;

•  Уна пре ђе ње ин фра струк ту ре;
•  Ства ра ње усло ва за ру рал ни раз вој;
•  Ства ра ње усло ва за одр жи во ко ри шће ње при род-

них ре сур са и об но вљи вих из во ра енер ги је.

22.5.3. Уна пре ђе ње кон ку рент но сти 
ло кал них при вре да и пред у зет ни штва

ДСС сма тра да раз вој агро ин ду стри је, пре ра ђи вач ке 
ин ду стри је на ба зи до ма ћих си ро ви на, као и енер ге-
ти ке тре ба да бу де осно ва раз во ја при вре де и за по-
шља ва ња на те ри то ри ји Ср би је. Та ко ђе је пре ко по-
тре бан раз вој и услу жног сек то ра, по себ но ту ри зма. 
Но ви Сад има из у зе тан по тен ци јал у обла сти енер-
ге ти ке, ко ји омо гу ћа ва да се спро во ђе њем осми-
шље не по ли ти ке раз ви је у енер гет ски цен тар ју го-
и сточ не Евро пе. То под ра зу ме ва ула га ње у га сну 
ин ду стри ју, из град њу хи дро е лек тра не на Ду на ву и 
тер мо е лек тра не у Но вом Са ду. 

Да би се уна пре ди ло ста ње у тек стил ној ин ду стри ји, 
ко ја за по шља ва ве ли ки број ни ско ква ли фи ко ва не 
жен ске рад не сна ге, нео п ход но је спро во ђе ње по-
ли ти ке ко ја обез бе ђу је аде кват ну по др шку за њен 
раз вој (спре ча ва ње си ве еко но ми је, раз вој ин ду-
стриј ске ин фра струк ту ре, тех но ло шка мо дер ни за-
ци ја и ре кон струк ци ја обје ка та, под сти ца ње за по-
шља ва ња жен ске рад не сна ге). Кон крет но ка да је 
у пи та њу При је по ље, то под ра зу ме ва ис ко ри шће ње 
на пу ште ног по слов ног про сто ра ТК Ми о дра го вић, 
Ири са и Ја се на, од но сно раз вој но вих про гра ма у 
на пу ште ним по го ни ма. 

Ср би ја рас по ла же из у зет ним при род ним по тен ци ја-
ли ма за раз вој ту ри зма. Ме ђу тим, да би се ти ре сур-
си за и ста и ва ло ри зо ва ли по тре бан је про ак ти ван, 
стра те шки при ступ. То зах те ва циљ ни раз вој де сти-

на ци ја, као што је, на при мер, Па лић. Да би се то 
по сти гло, нео п ход но је по сто је ћи ма стер план уна-
пре ди ти у раз вој ни план ту ри зма де сти на ци је Па-
лић. Др жав на по др шка раз во ју ту ри зма на Па ли ћу 
тре ба да об у хва ти, из ме ђу оста лог, сле де ће ак тив-
но сти: по ди за ње ква ли те та је зер ске во де у кла су II 
б (за ку па ње и ре кре а ци ју), по ве ћа ње сте пе на ис ко-
ри шће ња Ви зи тор ског цен тра на Лу до шу, ак ти ви ра-
ње ко ри шће ња Су њог чар де, из град ња ком плек са 
ба зе на на Па ли ћу, укљу чу ју ћи и нео п ход не ин фра-
струк ту ре за од во ђе ње и пре чи шћа ва ње от пад них 
во да, из ра да пла на на ме не и ре кон струк ци је Омла-
дин ског на се ља, ко ри шће ња Омла дин ског је зе ра и 
хо те ла Спорт. 

Сли чан при ступ мо ра да се усво ји и ка да су у пи та-
њу дру ге оп шти не у Ср би ји и да се тач но утвр ди ко је 
су то гра не при вре де ко је има ју по тен ци јал да се у 
сред њо роч ном пе ри о ду у њи ма оства ри зна чај ни-
је уна пре ђе ње и по бољ ша кон ку рент ност ло кал не 
при вре де. Да би се у то ме ус пе ло, нео п ход на је мно-
го ве ћа ин сти ту ци о нал на по др шка. 

На осно ву ана ли зе ста ња МСПП сек то ра, ко је је ДСС 
спро вео то ком из ра де ло кал них про гра ма раз во ја у 
Ср би ји, утвр ђе но је да је за ње гов раз вој и уна пре ђе-
ње нео п ход но обез бе ди ти мно го ве ћу ин сти ту ци о-
нал ну по др шку и ство ри ти усло ве за ус по ста вља ње 
парт нер ства из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра. То 
зах те ва  осни ва ње Цен та ра за раз вој МСП сек то ра и 
пред у зет ни штва (Ужи це, Ча чак) у окви ру Оде ље ња 
за ло кал ни раз вој, од но сно Ре ги о нал них аген ци ја за 
раз вој, по том ја ча ње ка па ци те та по сто је ћих би знис 
ин ку ба тор цен та ра (Ужи це, Су бо ти ца, Зре ња нин) и 
осни ва ње но вих, под сти ца ње фор ми ра ња и ак ти-
ви ра ња удру же ња МСП, пред у зет ни ка, за на тли ја, 
итд. Је дан од при о ри те та ДСС-а је да се об је ди не 
про из во ђа чи по сек то ри ма на ба зи раз во ја кла сте-
ра као гру пе срод них пред у зе ћа и ин сти ту ци ја, ко ји 
су ге о граф ски бли ски, а ме ђу соб но се по др жа ва ју 
у лан цу про из вод ње и пла сма на про из во да, ра ди 
уна пре ђе ња по слов не ефи ка сно сти и кон ку рент но-
сти (на при мер, удру жи ва ње ша бач ких пред у зе ћа са 



190

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

кла сте ри ма ме тал ске ин ду стри је из Ср би је и ре ги о-
на). По др шка МСП-у се мо ра пру жи ти и у ви ду ор га-
ни зо ва ња сту диј ских ту ра и пре зен та ци ја успе шних 
прак си, обез бе ђе ња ин фор ма ци ја и са ве то ва ња у 
ве зи стра них тр жи шта, ор га ни зо ва ња са ста на ка са 
при вред ни ци ма дру гих зе ма ља, итд.

У ци љу обез бе ђи ва ња кон ку рент но сти ло кал них 
при вре да, је дан од при о ри тет них за да та ка је до-
но ше ње свих по треб них план ских до ку ме на та за 
раз вој при вред не ин фра струк ту ре, по себ но за ин ду-
стриј ске зо не и ин ку ба тор цен тре и њи хо во опре ма-
ње. С тим у ве зи, ДСС ће се за ла га ти за за вр ше так 
и уна пре ђе ње по сто је ћих ин ду стриј ских зо на (у Зре-
ња ни ну, Бач кој То по ли, При је по љу-Су во дол II, Ши-
ду, Ба чу, Ру ми, Ти те лу, ак ти ви ра ње се ве ро за пад не 
рад не зо не у Шап цу, пре ра ста ње ин ду стриј ске зо-
не „Ста ри  аеро дром“ у Ин ду стриј ски парк у Кра ље-
ву, из ме шта ње сло бод не зо не “Су бо ти ца”), као и за 
из град њу но вих ин ду стриј ских зо на (у Но вом Са ду, 
Бе о чи ну, Бе лој Цр кви, Кру шев цу, Опо ву, Ки кин ди, 
„Но ви Жед ник“ у Су бо ти ци, „Југ-ју го и сток“ и „Ба-
гљаш- аеро дром“ у Зре ња ни ну). Циљ нам је да обез-
бе ди мо аде кват ну ин фра струк ту ру за пре ра ђи вач ку 
ин ду стри ју и про из вод њу здра ве хра не (у Лу жнич-
кој до ли ни у Ужи цу, Али бу на ру, Ба чу, Ши ду). Да би 
се ство ри ли усло ви за ве ћу при ме ну тех нич ко-тех-
но ло шких ино ва ци ја, нео п ход но је осни ва ње тех но-
ло шких пар ко ва и ин ку ба то ра (осни ва ње ин ку ба тор 
цен тра за про из вод не де лат но сти и за раз вој софт-
ве ра у Зре ња ни ну), уна пре ђе ње по сто је ћег по слов-
ног ин ку ба то ра у Су бо ти ци, као и фор ми ра ње цен та-
ра за ино ва ци је, раз вој и тран сфер тех но ло ги ја. 

У функ ци ји омо гу ћа ва ња при вред ног раз во ја, нео п-
хо дан је раз вој ло ги сти ке у свим ве ћим гра до ви ма 
Ср би је, пре све га у Пан че ву и Ни шу (из град ња кар го-
ло ги стич ког цен тра), по том Зре ња ни ну, Шап цу, За је-
ча ру, итд. Из град ња кар го-ло ги стич ког цен тра у Ни-
шу пред ста вља ла би спо ну ко ја по ве зу је тран спорт и 
ма ни пу ла ци ју ро бе друм ским, же ле знич ким и ва зду-
шним пу тем. Ње го ва ло ка ци ја на Kоридору 10 (друм-
ском и же ле знич ком), по ред аеро дро ма „Кон стан тин 

Ве ли ки“, омо гу ћи ла би да ком па ра тив не пред но сти 
Ни ша до би ју сво ју фи нан сиј ску по твр ду кроз по ве-
ћа не ин ве сти ци је у ин ду стиј ске зо не у не по сред ној 
бли зи ни и ве ћу фре квент ност кре та ња ро бе и пут-
ни ка. Та ко ђе по сто ји по тре ба за фор ми ра њем и из-
град њом ди стри бу тив но- тр жног цен тра (бер зе) за 
пла сман ло кал них по љо при вред них про из во да у Ки-
кин ди, као и за да љим уна пре ђе њем зо на сло бод не 
тр го ви не у Су бо ти ци и Зре ња ни ну. ДСС ће се по себ-
но за ла га ти за ре а ли за ци ју про јек та ко ји су за по че ле 
оп шти не Ужи це и Ча је ти на за фор ми ра ње сло бод не 
ца рин ске и ин ду стриј ске зо не, као и за ус по ста вља ње 
сло бод не зо не Ниш, ко ја би об у хва та ла про стор тех-
но ло шког пар ка „Тех нис“ на под руч ју ЕИ Ниш. У из-
град њи по слов не ин фра струк ту ре тре ба ви ше ин си-
сти ра ти на ус по ста вља њу парт нер ства са при ват ним 
сек то ром (раз вој јав но-при ват ног парт нер ства).

22.5.4. обез бе ђе ње из во ра 
фи нан си ра ња ло кал них при вре да и 
уво ђе ње аде ква та ног си сте ма под сти ца ја

У ци љу оства ре ња рав но мер ног раз во ја при вре де 
пре ко је по треб но обез бе ђи ва ње ве ћих фи нан сиј ских 
сред ства ко ја ће би ти до ступ на по слов ним су бјек ти ма 
пу тем осни ва ња ло кал них кре дит но- га рант них фон-
до ва за раз вој при вре де, са за дат ком при вла че ња 
ин ве сти ци ја, иден ти фи ко ва ња свих из во ра фи нан си-
ра ња, по тен ци јал них кре дит них ли ни ја, обез бе ђе ња 
по вољ них усло ва кре ди ти ра ња, га ран ци ја. По тре ба 
за осни ва њем ло кал ног кре дит но- га рант ног фон да 
за раз вој при вре де по сто ји у Ча је ти ни, Чач ку, Ки кин-
ди, Ко сов ској Ми тро ви ци, Шап цу и дру гим ве ћим гра-
до ви ма. 

По себ но је бит но да се осни ва њем ло кал них кре дит-
но- га рант них фон до ва пред ви ди ја ча ње фи нан сиј ске 
по др шке МСПП (по јед но ста вље ње и по јеф ти ње ње 
при сту па МСП фи нан сиј ским сред стви ма, обез бе ђи-
ва ње га ран ци ја за кре ди те МСПП, обез бе ђи ва ње фи-
нан сиј ске по др шке за по чет ни ке у би зни су, при пре ма 
про мо тив ног ма те ри ја ла и одр жа ва ње се ми на ра за 
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све за ин те ре со ва не ме на џе ре МСП о фи нан сиј ском 
ли зин гу, при пре ма бро шу ре о мо гућ но сти ма кре ди-
ти ра ња из Фон да за раз вој и ње но до ста вља ње свим 
МСП). Под сти ца ње пред у зет ни штва и ула га ња у но ве 
тех но ло ги је се мо же ре а ли зо ва ти и пу тем осло ба ђа-
ња пред у зет ни ка од од ре ђе них оба ве за пре ма бу џе-
ту ло кал них са мо у пра ва у пр вој го ди ни по сло ва ња, 
по сле из вр ше них ула га ња, да ва њем на бес плат но 
ко ри шће ње опре мље ног зе мљи шта у ин ду стриј ским 
зо на ма, и др. Обез бе ђе ње аде кват не по др шке за 
про мо ци ју МСП сек то ра зах те ва ор га ни зо ва ње сту-
диј ских ту ра,  пре зен та ци ја и осми шље ног про до ра 
успе шних МСП у зе мљи и ино стран ству, по себ но на 
стра те шки ва жним тр жи шти ма (Ру си је, Ита ли је и Ру-
му ни је). Фи нан сиј ска по др шка је нео п ход на и за сер-
ти фи ка ци ју про из во да и пред у зе ћа, до би ја ње ЦЕ зна-
ка, ГОСТ сер ти фи ка та, озна ка ге о граф ског по ре кла. 
Да би се на ве де но ре а ли зо ва ло, пре ко је по треб но 
обез бе ђи ва ње ве ћих фи нан сиј ских сред ства у бу џе ту 
оп шти на за по др шку раз во ја ма лих и сред њих пред-
у зе ћа и при ват ног пред у зет ни штва. Из ових фон до-
ва мо гао би се под сти ца ти раз вој по слов них ин ку ба-
то ра, али и ожи вља ва ње ста рих за на та, ко ји, по ред 
при вред ног зна ча ја, мо гу да ути чу и на по бољ ша ње 
ту ри стич ке по ну де. 

У ци љу сма ње ња ве ли ке ре ги о нал не не рав но мер-
но сти нео п ход но је пре и спи та ти и по сто је ћи си стем 
под сти ца ја за ин ве сти то ре, при че му се по се бан ак-
це нат мо ра ста ви ти на обез бе ђе ње ње го ве тран спа-
рент но сти и рав но прав но сти свих по тен ци јал них ин-
ве сти то ра. Ка да го во ри мо о уло зи др жа ве у по мо ћи 
ин ве сти ци ја ма за раз вој не раз ви је них оп шти на, на-
гла сак тре ба да бу де на по ре ским олак ши ца ма, а не 
на ди рект ном пла ћа њу ко је оп те ре ћу је бу џет. Др жа-
ва тре ба да на пра ви ма пу еко ном ских зо на у ко ји ма 
ће, у скла ду са сте пе ном не раз ви је но сти, од ре ди ти 
ка те го ри је по ре ских олак ши ца за за ин те ре со ва не 
ин ве сти то ре. 

За оба вља ње де лат но сти на под руч ју од по себ ног 
ин те ре са за Ре пу бли ку, утвр ђе ног на осно ву по де ле 
на еко ном ске зо не, тре ба да по сто ји мо гућ ност осло-

ба ђа ња од пла ћа ња свих по ре за, из у зев ПДВ-а. У ма-
ње раз ви је ним ре ги о ни ма и оп шти на ма нео п ход но је 
обез бе ђи ва ње фи скал них и ко му нал них под сти ца ја 
за грин филд ула га ња и отва ра ње но вих рад них ме-
ста (до но ше ње Од лу ке о олак ши ца ма за ин ве сти ци је 
у по гле ду на пла те, уре ђе ња и ко ри шће ња град ског 
гра ђе вин ског зе мљи шта, сма ње ње ло кал них так си, 
на кна да). Ако се по себ ним за ко ном утвр ди оп шти ин-
те рес за сти му ли са ње раз во ја од ре ђе не де лат но сти, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је мо же про пи са ти до дат не 
под сти ца је за сти му ли са ње раз во ја те де лат но сти. 

Осло ба ђа њем од пла ћа ња по ре за др жа ва оста вља 
про стор ин ве сти то ри ма да ула жу ви ше сред ста ва у 
тех но ло шки раз вој и по ве ћа ње бро ја за по сле них.  

22.6. ак тив не ме ре за по шља ва ња у 
не раз ви је ним под руч ји ма

Од го вор на сва пи та ња у ве зи са не рав но мер ним 
раз во јем је за по шља ва ње. Без за по сле ња не ма дру-
штве ног про из во да, пла та, ку по ви не не крет ни на, де-
це. У ци љу сма ње ња алар мант них сто па не за по сле-
но сти у по је ди ним ре ги о ни ма Ср би је, по себ на па жња 
ће би ти по све ће на спро во ђе њу сле де ћих ме ра ак тив-
не по ли ти ке за по шља ва ња: 

•  По др шка са мо за по шља ва њу; 
•  Но во за по шља ва ње кроз да ва ње суб вен ци ја по-

сло дав ци ма за отва ра ње но вих рад них ме ста; 
•  Но во за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том; 
•  Ор га ни зо ва ње јав них ра до ва ра ди за по шља ва ња 

те же за по шљи вих ка те го ри ја не за по сле них ли ца; 
•  Под сти ца ње за по шља ва ња мла дих пу тем фи нан-

си ра ња за по шља ва ња и струч ног оспо со бља ва ња 
при прав ни ка за са мо ста лан рад у стру ци;

•  Спро во ђе ње про гра ма пре ква ли фи ка ци је.

Је дан од кључ них пред у сло ва за при вла че ње ин ве-
сти ци ја и по кре та ње раз во ја при вре де у сла би је раз-
ви је ним де ло ви ма зе мље је ква ли фи ко ва на рад на 
сна га. Ло ше ста ње на тр жи шту ра да ја сно ука зу је на 
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нео п ход ност про ме не упи сне по ли ти ке у обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма, што под ра зу ме ва ра ци о на ли за ци ју 
и уса гла ша ва ње мре же сред њих струч них шко ла и 
фа кул те та са по тре ба ма при вре де, тр жи шта ра да и 
же ља ма и мо гућ но сти ма уче ни ка. На и ме, обра зо ва-
ње мо ра би ти у функ ци ји раз во ја при вре де и пред-
у зет ни штва. Да би се то по сти гло, нео п ход но је ура-
ди ти за све оп шти не сту ди ју по треб них за ни ма ња и 
по себ них спе ци ја ли зо ва них зна ња и оби ма по тре ба, 
по том утвр ди ти пред ло ге за но ве обра зов не про гра-
ме у шко ла ма на те ри то ри ји оп шти на и сти пен ди ра ти 
шко ло ва ње та лен то ва них ђа ка за де фи ци тар на за ни-
ма ња. 

На осно ву утвр ђе ног ста ња, ДСС ће по кре ну ти ини ци-
ја ти ву за уво ђе ње но вих сме ро ва у сред њим шко ла-
ма, ра ди при ла го ђа ва ња тр жи шту ра да, и уки да ње 
пре ва зи ђе них про гра ма. Пре ко је по треб но спро во-
ђе ње ре фор ме ви ших шко ла у ви со ке шко ле стру-
ков них сту ди ја, као и фор ми ра ње но вих сме ро ва на 
фа кул те ти ма у скла ду са струк ту ром при вре де и по-
тре ба ма ре ги о на и ја ча ње њи хо вих ка па ци те та. Сти-
пен ди ра ње на да ре них уче ни ка мо ра се уве сти као 
оба ве зна прак са у свим оп шти на ма, а при о ри тет сме-
шта ја у ђач ким до мо ви ма тре ба да има ју мла ди из 
ру рал них сре ди на ко ји се шко лу ју. 

У са рад њи са пред став ни ци ма по сло да ва ца и фи ли-
ја ла ма На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње нео п-
ход но је уса гла си ти про гра ме обу ке и сти ца ња но вих 
зна ња не за по сле них, ра ди њи хо вог лак шег за по-
шља ва ња. По треб но је по др жа ти еду ка ци ју мла дих 
пред у зет ни ка и по љо при вред ни ка, као по тен ци јал-
них по сло да ва ца, и пру жи ти по себ ну по моћ ло кал не 
ад ми ни стра ци је (фор ми ра ње по слов них цен та ра за 
же не). Та ко ђе по сто ји по тре ба за отва ра њем сред-
њих струч них шко ла за обра зо ва ње од ра слих. 

22.7. Уна пре ђе ње ин фра струк ту ре

Ско ро све оп шти не у Ср би ји су као свој пр во ра зред ни 
при о ри тет пре по зна ле уна пре ђе ње ин фра струк ту ре. 

То не чу ди, има ју ћи у ви ду тре нут но ста ње ин фра-
струк ту ре у др жа ви, али и спо зна ју на ших струч ња ка 
да се одр жи ва ло кал на при вре да и по ди за ње ква ли-
те та жи во та ста нов ни штва не мо гу по сти ћи без обез-
бе ђе ња нео п ход не ин фра струк ту ре. 

Ме ђу ин фра струк тур ним при о ри те ти ма ко ји су на ве-
де ни као ви тал ни за раз вој на ло кал ном ни воу, из-
два ја мо са мо не ке:

•  Уна пре ђе ње елек тро ди стри бу тив не мре же ка ко 
би се обез бе ди ло ста бил но на па ја ње елек трич ном 
енер ги јом (Бе ла Цр ква, Пе ћин ци, Ша бац), по себ но 
за ве ће ко ри сни ке (Пан че во), што зах те ва за ме-
ну до тра ја лих во до ва елек трич не мре же (Срем ски 
Кар лов ци, Шид) и из град њу но вих тра фо- ста ни ца 
(Бе о чин);

•  За вр ше так га си фи ка ци је це ле те ри то ри је Ср би је 
(из ра да и ре а ли за ци ја про јек та га си фи ка ци је Ниш-
Ле ско вац-Вра ње, из град ња га со во да Бе о град-Ла-
за ре вац-Ва ље во, ма ги страл ног га со во да МГ-08 
Оси па о ни ца-По жа ре вац, на ста вак из град ње га со-
во да од Зла ти бо ра до При је по ља, за вр ше так га си-
фи ка ци је Пан че ва, Ши да, Зре ња ни на, и Кру шев ца);

•  За вр ше так ју жног кра ка Ко ри до ра 10, из град ња Ко-
ри до ра 11, ауто пу та од Па ра ћи на до Вр шке Чу ке, 
ауто-пу та Е-761 По ја те-Ча чак (де о ни ца кроз Кру ше-
вац), ауто пу та од Шап ца до Ру ме, као и за вр ше так 
пу та пр вог ре да Кра гу је вац–Ба то чи на ко ји омо гу ћа-
ва из лаз на ауто пут Бе о град–Ниш. 

•  По треб на је из град ња но вих пу те ва и по бољ ша-
ње по сто је ћих (на ста вак пу та Р-100 уз Ду нав у ци-
љу ус по ста вља ња ве зе Бе о град-Гроц ка-Сме де ре-
во-По жа ре вац, изградња Источне трансферзале 
(Хоргош-граница са Македонијом, у дужини од 
650 километара), чији је битан део и Банатска 
магистрала (Хоргош-Алибунар), ре кон струк ци ја и 
мо дер ни за ци ја пу та Ин ђи ја-Но ви Сад, за вр ше так 
пут не мре же у Пе ћин ци ма, Ер де вик-Ви зић у оп шти-
ни Бач ка Па лан ка, Ми хај ло во-Еле мир у Зре ња ни ну, 
са о бра ћај ни це р-103 кроз при град ско на се ље Ла-
ћа рак у Срем ској Ми тро ви ци, про ши ре ње пу та Бач-
ка Па лан ка-Но ви Сад, по ве зи ва ње Оџа ка са Су бо-
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ти цом, Сом бо ра и Ста ре Па зо ве са ауто-пу тем, бо ље 
по ве зи ва ње Ку ле са Но вим Са дом). 

•  За вр ше так за по че тих оби ла зни ца (око Ба ва ни шта у 
Ко ви ну, се вер не и ју жне оби ла зни це око Кра гу јев-
ца, за тим у Зре ња ни ну, За ја ча ру и Чач ку) и из град-
ња но вих (Те ме рин, Бач ка То по ла, Ку ла, Ин ђи ја);

•  У до ме ну же ле знич ке ин фра струк ту ре нео п ход на 
је из град ња и мо дер ни за ци ја пру ге Бе о град- Су-
бо ти ца (Ко ри дор 10), за вр ше так же ле знич ке пру ге 
Ва ље во-Ло зни ца, из ме шта ње пру ге у Но вом Са ду, 
из град ња дру гог ко ло се ка у Вра њу, из ме шта ње 
же ле знич ке ста ни це из цен тра Сме де ре ва; ДСС ће 
по др жа ти ини ци ја ти ву за из град њу же ле знич ког 
Ко ри до ра 11.

•  По сто ји по тре ба за из град њом сле де ћих мо сто ва: 
јед ног ко ји би по ве зао Бач са Хр ват ском, по том 
Ша ли нац-Го до мин ско по ље, та ко ђе, пре ко Ду на-
ва, мост на ре ци Дри ни Љу бо ви ја – Бра ту нац као и 
мост на ре ци Лим.

•  Из град ња лу ке Бо го је во је кључ ни ин фра струк тур-
ни про је кат за Оџа ке, док је у Пан че ву нео п ход но 
по ди за ње мул ти мо дал ног ло ги стич ког цен тра у лу-
ци “Ду нав”, као и у Сме де ре ву и Но вом Са ду (укљу-
чу ју ћи и мо дер ни за ци ју по сто је ћих ма ри на- Ли ман, 
Ри бар ско остр во, Пе тро ва ра дин). Та ко ђе је нео п-
ход на из град ња ме ђу на род не лу ке на Са ви у Шаб-
цу. У Ста рој Па зо ви је по треб на из град ња при ста ни-
шта, а у Бе лој Цр кви- ма ри не. 

•  Чи шће ње ка на ла Д-Т-Д (Плов ни Бе геј- Зре ња нин);

Као је дан од нај зна чај ни јих про је ка та у до ме ну пут-
не ин фра струк ту ре, из два ја се за вр ше так из град ње 
ју жног кра ка Ко ри до ра 10, ко ји би Вра ње, Ле ско вац 
и дру ге оп шти не из овог под руч ја на нај бр жи и нај-
е фи ка сни ји на чин по ве зао са при вред ним и ад ми ни-
стра тив ним цен три ма Ср би је, али и окол них зе ма ља 
(Ма ке до ни је, Бу гар ске). Што се ти че са о бра ћај не ин-
фра струк ту ре, по се бан зна чај за рав но мер ни ре ги о-
нал ни раз вој има и ре а ли за ци ја про јек та Ко ри дор 11 
(Бар - Вр шац– Бу ку решт), за ко ји ће се ДСС за ла га ти. 
Та ко ђе је нео п ход но из гра ди ти де о ни цу пу та од Ки-
кин де до но во и згра ђе ног мо ста на Ти си код Аде, ко ји 
пред ста вља нај кра ћу ве зу овог де ла Бач ке и Ба на-

та са Ко ри до ром 10 и пред став ња око сни цу бу ду ће 
ма ги стра ле, ко ја ће пре ко Ки кин де, Но вог Бе че ја и 
Сом бо ра по ве за ти Ру му ни ју, на шу зе мљу и Хр ват ску. 
При о ри тет ни за да так у раз во ју ки кинд ске оп шти не 
је и отва ра ње гра нич ног пре ла за са Ру му ни јом код 
На ко ва, а сом бор ске ре кон струк ци ја по сто је ћих гра-
нич них пре ла за Без дан и Бач ки Брег и ус по ста вља ње 
но вих, Ри ђи ца и Рас ти на.

За раз вој кра гу је вач ке при вре де од су штин ског је 
зна ча ја за вр ше так пу та пр вог ре да Кра гу је вац–Ба то-
чи на, ко ји омо гу ћа ва из лаз на ауто пут Бе о град– Ниш. 
ДСС ће ини ци ра ти из град њу ауто пу та од Кра гу јев ца 
до Чач ка, на прин ци пу јав но-при ват ног парт нер ства, 
чи ме ће би ти омо гу ће но по ве зи ва ње Ко ри до ра 10 и 
Ко ри до ра 11, пре ко Кра гу јев ца. Од ве ли ког зна ча ја 
за раз вој За је ча ра и ти моч ког ре ги о на је из град ња 
ауто пу та од Па ра ћи на до Вр шке Чу ке, ко ме ће, та-
ко ђе, би ти дат по се бан зна чај. Да би се по бољ ша ло 
од ви ја ња са о бра ћа ја из ме ђу Ко сов ске Ми тро ви це и 
окол них ме ста са за пад ном Ср би јом по треб на је ре-
кон струк ци ја пу те ва М-2 и М-22, што је не са мо еко-
ном ски, не го и пси хо ло шки ве о ма ва жно за срп ско 
ста нов ни штво на КиМ. 

Је дан од ва жних при о ри те та, ко ји су оп шти не на ве-
ле, је и за вр ше так за по че тих оби ла зни ца око За је ча ра, 
Сме де ре ва, се вер не и ју жне оби ла зни це око Кра гу јев-
ца, из град ња ис точ не за о би ла зни це око Кру шев ца, 
оби ла зни це око Ужи ца (од Гор ја на пре ко Сур ду ка до 
Бе ле Во де), оби ла зни це По же га-Ло ква-Бу ар-По ни кве, 
као и оне до ли ном ре ке Че мер ни це ко ја би омо гу ћи ла 
по ве зи ва ње Чач ка са два ауто пу та: Е- 763 Бе о град – 
Ју жни Ја дран и Е-761 до ли ном За пад не Мо ра ве.

Ка да је у пи та њу же ле знич ки са о бра ћај, пре ко је по-
треб на мо дер ни за ци ја пру ге Бе о град-Су бо ти ца (Ко-
ри дор 10), ре кон струк ци ја пру ге Бе о град- Пан че во, 
укљу чу ју ћи из град њу дру гог ко ло се ка и елек три-
фи ка ци ју, по том за вр ше так пру ге Ва ље во- Ло зни ца 
(ре кон струк ци ја же ле знич ког чво ра у Ва ље ву, про-
ши ре ње же ле знич ке ста ни це у Див ци ма, из град ња 
ин ду стриј ских ко ло се ка). За ре а ли за ци ју на ве де них 
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про је ка та зна чај на сред ства су већ обез бе ђе на из 
кре ди та ко ји је Ру си ја одо бри ла Ср би ји у из но су од 
800 ми ли о на до ла ра. За вр шет ком пру ге Ва ље во- Ло-
зни ца, за пад ни део Ср би је укљу чио би се у ме ђу на-
род ни же ле знич ки си стем и ус по ста ви ла нај кра ћа 
по преч на ве за из ме ђу пру га Бе о град-Бар и Ру ма-Ша-
бац-Звор ник у Ре пу бли ци Срп ској. 

У ци љу рав но мер ног раз во ја свих ре ги о на, ДСС ће по-
др жа ти ини ци ја ти ву да се оба ви ге не рал ни ре монт 
це ло куп не пру ге Зре ња нин–Ки кин да и мо дер ни зу је 
же ле знич ки пра вац Те ми швар-Вр шац-Пан че во-Бе о-
град-Бар ка ко би по стао део но вог европ ског Ко ри-
до ра 11. Та ко ђе је нео п ход на из град ња дру гог ко ло-
се ка же ле знич ке пру ге Бе о град–Бар на де о ни ца ма 
Лај ко вац–Ва ље во и Ва ље во–По же га, ка ко би се под-
ста као раз вој Ко лу бар ског окру га.

Га си фи ка ци ја це ле те ри то ри је Ср би је је је дан од ве-
о ма ва жних при о ри те та за ре ги о нал ни раз вој. Нај-
ва жни ји ин фра струк тур ни про је кат чи ја ре а ли за ци ја 
пред сто ји у сред њо роч ном пе ри о ду је из град ња га-
со во да „Ју жни ток“, ко ји ће има ти ве ли ки зна чај за 
раз вој мно гих гра до ва у Ср би ји (За је чар, Па ра ћин). С 
тим у ве зи, би тан је и за вр ше так про јек та го со во да 
Ниш-Ле ско вац-Вра ње у ду жи ни од 52 ки ло ме тра, 
чи ја се вред ност про це њу је на око 16 ми ли о на евра, 
а ко ји ће пру жи ти мо гућ ност да се југ Ср би је га си-
фи ку је, да се по бољ ша мо гућ ност ко ри шће ња но вог 
ви да енер ги је у ин ду стри ји и до ма ћин стви ма. Ре а-
ли за ци јом по ме ну тог про јек та, ово под руч је би по-
ста ло атрак тив ни је за но ва ула га ња, гре ја ње гра ђа-
на би би ло јеф ти ни је, а жи вот на сре ди на здра ви ја. 
Пу на вред ност овог про јек та ће се оства ри ти на кон 
за вр шет ка Ју жног то ка и при кљу че ња ју га Ср би је 
на ње га, јер ће он обез бе ди ти ко ли чи не га са ко је су 
до вољ не и за ве ли ке по тро ша че. По што је јед но од 
глав них огра ни че ње у обла сти енер ге ти ке у Ко лу-
бар ском окру гу не ре а ли зо ван га со вод Бе о град-Ла-
за ре вац-Ва ље во, нео п ход но је спро ве сти све нео п-
ход не ак тив но сти ко је би омо гу ћи ле при кљу чи ва ње 
и овог под руч ја на по сто је ћи га со вод ни си стем Ре-
пу бли ке.

По се бан при о ри тет се мо ра да ти бо љем ис ко ри шће-
њу реч них по тен ци ја ла Ср би је (Ду нав, Са ва, Дри на, 
Ве ли ка Мо ра ва), укљу чу ју ћи ве ће ко ри шће ње из во-
зних лу ка (Бо го је во, Апа тин, Сме де ре во), као и ре-
ви та ли за ци ји хи дро- си сте ма Д-Т-Д. Та ко ђе је нео п-
ход но омо гу ћи ти ин тен зи ви ра ње вод ног са о бра ћа ја 
пу тем ка на ла Без дан- Вр бас и де о ни це Без дан- Срп-
ски Ми ле тић. С тим у ве зи, за ла га ће мо се за за вр ше-
так из град ње два под си сте ма у окви ру Ре ги о нал ног 
хи дро си сте ма “Се вер на Бач ка”: “Пла зо вић” и “Те леч-
ка”. Ка нал Плов ни Бе геј је ве о ма зна ча јан за раз вој 
Зре ња ни на, због мо гућ но сти од ви ја ња реч ног са о-
бра ћа ја са су сед ним Ти ми шким ре ги о ном у Ру му ни-
ји. За ње го ву ре ви та ли за ци ју нео п ход но је чи шће ње 
ка на ла у це лој ње го вој ду жи ни (по сто ји идеј ни про-
је кат). По себ на раз вој на шан са не са мо за оп шти ну 
Сме де ре во, већ и за цео ре ги он, ви ди се у за вр шет-
ку за по че те из град ње лу ке и РТЦ, са ви со ким сте пе-
ном мул ти мо дал но сти свих ви до ва са о бра ћај них си-
сте ма, као и мо ста на Ду на ву (Ша ли нац-Го до мин ско 
по ље). Преиспитаћемо могућност да се аеродром 
Поникве у Ужицу оспособи за цивилни саобраћај.

22.8. раз вој спорт ске ин фра струк ту ре у 
ру рал ним сре ди на ма

Ср би ја је у апри лу 2011. го ди не до би ла но ви За кон о 
спор ту ко ји је тре ба ло да по бољ ша све сег мен те ове 
дру штве не де лат но сти и ство ри ква ли те тан ам би јент 
за раз вој свих вр ста спор то ва. Ме ђу тим, осим про фе-
си о нал ном, овај За кон го то во да не по све ћу је па жњу 
ама тер ском спор ту и по бољ ша ва њу спорт ске ин фра-
струк ту ре, на ро чи то у ру рал ним сре ди на ма. 

Ка ко сви гра ђа ни Ср би је има ју пра во да се ре кре а-
тив но ба ве спор том, ДСС сма тра да је нео п ход но по-
бољ ша ти усло ве за раз вој спор та на ро чи то у ру рал-
ним и си ро ма шним сре ди на ма.

За из град њу спорт ске ин фра струк ту ре и функ ци о ни-
са ње спорт ских клу бо ва нео п ход на су зна чај на ма те-
ри јал на сред ства ко ја ове сре ди не ни су у мо гућ но сти 
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да обез бе де, па је по моћ др жа ве неп ход на. Ре ше ње 
овог зна чај ног про бле ма ДСС ви ди у мо гућ но сти уво-
ђе ња „спорт ског ди на ра“. 

Пре ма про це на ма, тр жи ште спорт ске опре ме у Ср би-
ји из но си ви ше сто ти на ми ли о на евра. Раз ма тра њем 
уво ђе ња „спорт ског ди на ра“ био би од 0,2 до 1% 
опо ре зо ван сва ки спорт ски ар тикл, спорт ска опре-
ма за оп ште и спе ци јал не на ме не и ре кви зи ти.  Та 
сред ства би се сли ва ла у по се бан фонд Ми ни стар-
ства омла ди не и спор та за ко ја би мо гле да кон ку-
ри шу про јек ти ма са мо оне оп шти не из ру рал них и 
си ро ма шних сре ди на ко је не ма ју спорт ску дво ра ну, 
игра ли шта за ма ле спор то ве, ве ли ке фуд бал ске те-
ре не, те ни ске те ре не, те ре та не...

Ср би ја би у на ред них 5 го ди на, ко ри сте ћи овај фонд, 
до би ла на де се ти не спорт ских дво ра на, оста лу нео п-
ход ну спорт ску ин фра струк ту ру и низ по зи тив них ефе-
ка та, ка ко за са му ло кал ну сре ди ну, та ко и за др жа ву:

•  По ве ћа ње бро ја љу ди ко ји се ба ве ама тер ским и 
ре кре а тив ним спор том.

•  По ве ћа ње бро ја ко ри сни ка спорт ске опре ме, тј. 
про ме та ди стри бу те ра и про да ва ца спорт ске опре-
ме,

•  Спорт ске ха ле би има ле ви ше стру ке на ме не (ко ри-
сти ле би их шко ле ко је не ма ју усло ве за из во ђе ње 
на ста ве фи зич ке кул ту ре.кул тур ни до га ђа ји...) 

•  Раз вој клу бо ва и ства ра ње ква ли тет них спор ти ста 
као ди рект на по сле ди ца бо ље спорт ске ин фра-
струк ту ре,

•  По ве ћа ње ква ли те та жи во та би сма њио ми гра ци ју 
ста нов ни штва ка ве ћим сре ди на ма.

22.9. Уна пре ђе ње ко му нал не 
ин фра струк ту ре и ефи ка сно сти 
ра да јав но-ко му нал них пред у зе ћа

То ком из ра де Ло кал них про гра ма раз во ја за 21 град 
и општину у Србији, мно ге оп шти не су ис та кле да 
се су о ча ва ју са озбиљ ним про бле ми ма не до стат ка 

ква ли тет не пи ја ће во де, не ре ше ним пи та њи ма од-
во ђе ња от пад них во да, не а де кват ним упра вља њем 
чвр стим от па дом, а у сви ма су це не и ква ли тет ис по-
ру ке га са апо стро фи ра ни као на ра ста ју ћи про блем. 
У при лог на ве де ном, из два ја мо са мо део при о ри те-
та ко је су оп шти не на ве ле:

•  Из град ња фе кал не и ин ду стриј ске ка на ли за ци о не 
мре же (у Зре ња ни ну, Ма лом Иђо шу, Бе лој Цр кви, 
у свих шест на се ља у Ти те лу, из град ња ко лек то ра 
у Ши ма нов ци ма, из град ња си сте ма град ске ка на-
ли за ци је у Ту ри ци-Ужи це, Су бо ти ци-Но ви и Ста ри 
Жед ник, Па лић); про блем не до стат ка ка на ли за ци-
о не мре же ис по ља ва се и у Но вом Са ду јер 35% 
гра да не ма ка на ли за ци ју;

•  По се бан при о ри тет мо ра би ти из град ња ка на ли за-
ци о не мре же у ру рал ним на се љи ма (Бе ла Цр ква, 
Шид), јер је ве о ма чест слу чај да ни јед но се ло не-
ма ре ше но ово еле мен тар но пи та ње. Ти ме би се 
ре шио и про блем сеп тич ких ја ма (Те ме рин);

•  Из град ња ка на ли за ци је за ат мос фер ску во ду 
(Срем ски Кар лов ци, Зре ња нин);

•  Из град ња ко лек то ра от пад них во да ис под Цр ног 
и Бе лог Ти мо ка (За је чар), по стро је ња за пре ра ду 
от пад них во да, по себ но ин ду стриј ских (у Пан че ву, 
Бај мо ку, по том у Ма лом Иђо шу ра ди спре ча ва ња 
за га ђе ња ре ке Кри ва је, а у Ни шу ка ко би се сма-
њи ло за га ђе ње Ни ша ве);

•  Пи та ње обез бе ђе ња ква ли тет не пи ја ће во де се мо-
ра ре ши ти: из ра дом план ске до ку мен та ци је за снаб-
де ва ње во дом (свих на се ља на те ри то ри ји оп шти не 
Ужи це из си сте ма Врут ци), бу ше њем но вих бу на ра 
за во ду (у Ти те лу), об но вом из во ри шта „Кључ“ у По-
жа рев цу, ре кон струк ци јом и до град њом по стро је-
ња за пре чи шћа ва ње во де “Ја рош 2” у Сом бо ру, 
из град њом фа бри ка во де (Зре ња нин, Те ме рин, Су-
бо ти ца, Ва ље во). Та ко ђе је нео п ход на ре кон струк-
ци ја во до вод не мре же (у Кру шев цу, При је по љу) и 
из град ња но ве (у Ши ду), као и на бав ка пре чи ста ча 
за во ду (МЗ Бе о чин град) и за ме на ста рих азбест них 
во до вод них це ви (Опо во, Кру ше вац);

•  Пре ко је по треб на из град ња де по ни ја за од ла га ње 
сме ћа, по себ но ре ги о нал них (Али бу нар, Ко вин, Бе о-
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чин, Бач ка Па лан ка, Те ме рин, Ма ли Иђош, Шид, Ин-
ђи ја, Зре ња нин, Ле ско вац, Сме де ре во-у Је лен До лу, 
Кра гу је вац- Ви тли ште, у Че врн ти ји оп шти на Ша бац, 
на ло ка ли те ту по сто је ће де по ни је „Бу бањ“ у Ни шу), 
као и за вр ше так из град ње ре ги о нал не де по ни је „Ду-
бо ко“, ре ша ва ње спор них пи та ња у ве зи ре ги о нал-
не де по ни је “Ба њи ца” ко ја се гра ди у Но вој Ва ро ши, 
уво ђе ње у функ ци ју но ве де по ни је у Пан че ву и за тва-
ра ње ди вљих де по ни ја у се ли ма у тој оп шти ни;

•  Из град ња мо дер них пи ја ца (по кри ва ње пи ја це у 
Ста рој Па зо ви, отва ра ње кван та шке пи ја це у Ру ми 
на ло ка ци ји где се одр жа ва ва шар);

•  До след но спро во ђе ње де фи ни са ног ра спо на до-
зво ље них це на по је ди них услу га ЈКП (Но ви Сад је 
пре ма це на ма ко му нал них услу га нај ску пљи град 
у Ср би ји).

На осно ву те мељ ног са гле да ва ња ста ња во до снаб-
де ва ња утвр ђе но је да по сто ји из ра зи та по тре ба за 
из град њом фа бри ка во де у Зре ња ни ну (спро во ђе-
ње ис тра жи ва ња ре сур са у ре јо ну ре ке Ти се), Ки-
кин ди, и Ва ље ву на Пе ћи ни (ППВ „Пе ћи на”) где се 
вр ши трет ман пре чи шћа ва ња во де из три из во ра 
Ре ка Гра дац. ДСС ће се за ла га ти и за обез бе ђи ва-
ње струч не по мо ћи за раз вој си сте ма упра вља ња 
от па дом у оп шти на ма Зре ња нин, Су бо ти ца, Пан-
че во, Сом бор (на ре ги о нал ној де по ни ји “Ран че во”), 
Кра гу је вац (у Ви тли шту), Сме де ре во (у Је лен До лу), 
и дру гим. Од ла га ње ко му нал ног от па да тре ба да се 
вр ши на ре ги о нал ним де по ни ја ма, чи ји ће ка па ци-
те ти има ти и ре ци кла жну функ ци ју. Под сти ца ће мо 
из град њу фа бри ка за ре ци кла жу от па да, на прин-
ци пу јав но- при ват ног парт нер ства, ка ко би се от пад 
пре тва рао у си ро ви ну.

Ста нов ни ци Ср би је, по себ но ве ћих гра до ва, из два ја-
ју и до 30 % ме сеч не за ра де за пла ћа ње ко му нал них 
услу га (га са, во де, град ског пре во за, одр жа ва ња 
јав них и зе ле них по вр ши на, од но ше ња сме ћа, јав-
ног осве тље ња и дру гих ра чу на). Је дан од раз ло га 
то ли ког уче шћа тро шко ва ко му нал них услу га у укуп-
ним тро шко ви ма до ма ћин ста ва је и мо но пол ски по-
ло жај и по на ша ње јав но ко му нал них пред у зе ћа ко је 

из то га про ис ти че. Ко му нал на пред у зе ћа су по ве ћа-
ла це не сво јих услу га од 2008. го ди не про сеч но за 
ви ше од 20 %, што је, по ред ре ал ног сма ње ња пла-
та и пен зи ја, нај ве ћи удар на жи вот ни стан дард гра-
ђа на. Ре ше ње се на ла зи у:

•  Ре про гра ми ра њу ду го ва гра ђа на и уки да њу за те-
зних ка ма та за ду го ва ња кра ћа од 6 ме се ци;

•  Ускла ђи ва њу це на са ра стом про сеч них за ра да, а 
не као до са да са по ра стом це на на ма ло;

•  Ра ци о нал ни јем по сло ва њу Јав них ко му нал них 
пред у зе ћа на осно ву уште да у не по треб ним тро-
шко ви ма за лич не по тре бе ди рек то ра, во зног пар-
ка, слу жбе них пу то ва ња, мо бил них те ле фо на, итд.

ДСС сма тра да сма њи ва ње бро ја за по сле них при ме ном 
ад ми ни стра тив них ме ра и па у шал них оце на не во ди 
сма ње њу тро шко ва јав но-ко му нал них пред у зе ћа, али 
да би се на ба зи аде кват ни је ор га ни за ци је мо гла уште-
де ти зна чај ни ја сред ства ко ја би се мо гла усме ри ти на 
раз вој но вих услу га овог сек то ра, ко ји би за тим ре зул ти-
рао по тре бом за по шља ва ња но вих за по сле них. 

Број ни су при ме ри оп шти на ко је има ју ма ње од 30 
хи ља да ста нов ни ка са по пет или шест ко му нал них 
пред у зе ћа, ко ја ра де у сва ком на се ље ном ме сту, ни-
су по ве за на осми шље ном по де лом ра да на ни воу 
ко му нал ног сек то ра и због то га се ка па ци те ти пре-
кла па ју, на ба вља ју се исте ма ши не ко је се не до вољ-
но ко ри сте, го ми ла ју се ад ми ни стра тив ни и по моћ ни 
рад ни ци, а основ на де лат ност и да ље оста је за по-
ста вље на. За то се ДСС за ла же за до но ше ње од ре-
да ба у За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма ко је би 
од ре ди ле стан дард не услу ге ко је се мо ра ју пру жи ти 
у од ре ђе ном оби му свим гра ђа ни ма на ни воу др жа-
ве. Као дру го, нео п ход но је до след но спро во ди ти 
де фи ни са не ра спо не до зво ље них це на по је ди них 
услу га, ка ко би се из бе гле си ту а ци је, ко је да нас ни-
су рет ке, да су у по је ди ним оп шти на ма услу ге ко му-
нал них пред у зе ћа дво стру ко ве ће не го у дру гим, уз 
оправ да ње да је то због ма лог бро ја ко ри сни ка, спе-
ци фич не тех но ло ги је или слич но. Тре ће, нео п ход но 
је по кре ну ти пи та ње да љег ра да јав но-ко му нал них 
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пред у зе ћа у не раз ви је ним оп шти на ма ко је ни су у 
ста њу да обез бе де до сти за ње пра га рен та бил но-
сти њи хо вог ра да. Ре ше ње за то је фор ми ра ње ре-
ги о нал них јав но-ко му нал них пред у зе ћа чи ме би се 
сни зи ли фик сни тро шко ви осни ва ња и ра да и обез-
бе ди ла осно ва за тех но ло шки и раз вој ни на пре дак 
ко му нал них де лат но сти у свим де ло ви ма Ср би је. 

22.10. Ства ра ње усло ва за 
ру рал ни раз вој

Из ра же на не рав но мер ност у раз во ју ни је са мо од-
ли ка ве ли ких гра до ва у Ср би ји, она је по себ но из-
ра же на на ре ла ци ји раз ви је на- ру рал на под руч ја. 
Сто га ће ДСС по све ти ти зна чај ну па жњу ре а ли за-
ци ји кон цеп та рав но мер ног ре ги о нал ног ру рал ног 
раз во ја, ко ме је у овом Про гра му по све ће но по себ-
но по гла вље, а ов де ће би ти ис так ну те са мо нај ва-
жни је смер ни це. 

Стра те шки циљ ДСС је обез бе ђе ње рав но мер ног раз-
во ја, план ско и одр жи во ко ри шће ње по сто је ћих при-
род них и при вред них ре сур са, по бољ ша ње ин фра-
струк тур них усло ва за ула га ња на ру рал ном под руч ју 
и за до во ље ње по тре ба свих гра ђа на Ср би је. Да би се 
то оства ри ло, по себ на па жња ће би ти по све ће на сле-
де ћем:

•  Осни ва ње са ве то дав ног цен тра за ру рал ни раз вој;
•  Фор ми ра ње фон до ва за раз вој по љо при вре де;
•  По ве ћа ње кон ку рент но сти по љо при вре де-укруп-

ња ва ње по се да, обез бе ђи ва ње за лив них си сте ма, 
по ди за ње ста кле ни ка, под сти ца ње хи брид не про-
из вод ње, об на вља ње и раз вој при мар не сто чар ске 
про из вод ње, по бољ ша ње ра сног са ста ва сто ке и 
укуп ног ква ли те та по љо при вре де;

•  Раз вој по љо при вред не ин фра струк ту ре-от куп не ста-
ни це, скла ди шни ка па ци те ти, за лив ни си сте ми, при-
ла зни и атар ски пу те ви;

•  Омо гу ћа ва ње пре ла ска са тра ди ци о нал не, екс тен-
зив не по љо при вред не про из вод ње, на ин тен зив ну 
по љо при вред ну про из вод њу за по зна тог куп ца;

•  Раз вој ор ган ске про из вод ње и еко хра не;
•  По бољ ша ње тр жи шног на сту па по љо при вред ни ка-

об је ди ња ва ње по ну де, ства ра ње ло кал них брен до-
ва и уна пре ђе ње про мо ци је про из во да; 

•  Уна пре ђе ње ква ли фи ка ци о не струк ту ре по љо при-
вред ни ка и пре нос спе ци ја ли зо ва них зна ња–са ве то-
дав не слу жбе, еду ка ци је мла дих, фор ми ра ње клу ба 
по љо при вред ни ка;

•  Под сти ца ње ула га ња у ин ду стриј ске ка па ци те те на 
ру рал ном под руч ју, ко ји се ба ве пре ра дом по љо-
при вред них про из во да (пру жа ње по др шке за об на-
вља ње не ка да шњих агро ком би на та и оп ти ми за ци ју 
по сто је ћих ка па ци те та, до дат на ула га ња ка пи та ла у 
мо дер ни за ци ју про из вод ње и уво ђе ње си сте ма ква-
ли те та); 

•  Омо гу ћа ва ње удру жи ва ња по љо при вред ни ка у асо-
ци ја ци је и за дру ге;

•  Обез бе ђи ва ње усло ва за раз вој се о ског ту ри зма (из-
град ња ту ри стич ке ин фра струк ту ре, хо те ла и спорт-
ских кам по ва) на ба зи бо га тог при род ног и кул тур но- 
исто риј ског на сле ђа (из ра да ур ба ни стич ког пла на за 
пла ни ну Та ра, за ту ри стич ко ме сто Крем на, и Је ло ву 
Го ру, ак ти ва ци ја из ле ти шта и са ла ша. Та ко ђе је нео п-
ход но под сти ца ње раз во ја до ма ће ра ди но сти и про-
из вод ње су ве ни ра, раз вој ту ри зма на ба зи по пу ла ри-
за ци је екс трем них спор то ва, итд;

•  Ула га ње у ин фра струк ту ру се ла (из град ња ло кал них 
пу те ва у се о ским на се љи ма, ди стри бу тив не во до-
вод не мре же у на се љу Дра го вац- Оп шти на По жа ре-
вац, фе кал не ка на ли за ци је за на се ља Лу чи ца, Пру го-
во, По ља на и Љу би че во, итд.);

•  Обез бе ђи ва ње до ступ но сти при мар не здрав стве не 
за шти те, на ро чи то у уда ље ним ру рал ним под руч ји-
ма;

•  По ве ћа ње фи нан сиј ске по др шке по сто је ћим ко ри-
сни ци ма со ци јал не за шти те и про ши ре ње об у хва та 
(ула га ње у из град њу ка па ци те та со ци јал не ин фра-
струк ту ре; пру жа ње по др шке пла ни ра њу по ро ди це, 
по ро ди ца ма са ви ше де це, осо ба ма са ин ва ли ди те-
том, ста рим осо ба ма у ру рал ном под руч ју);

•  Пре и спи ти ва ње мре же обра зов них ин сти ту ци ја 
(обез бе ђе ње до ступ но сти об да ни шта, основ них и 
сред њих шко ла).
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По след њих го ди на град Сме де ре во је учи нио зна чај не 
ко ра ке на ор га ни зо ва њу и под сти ца њу по љо при вред-
не про из вод ње, пре ко град ског Фон да за раз вој по-
љо при вре де, из два ја ју ћи из бу џе та про сеч но го ди шње 
око 50 ми ли о на ди на ра. Основ не ак тив но сти Фон да за 
по љо при вре ду су: да ва ње ду го роч них и крат ко роч них 
кре ди та ре ги стри ва ним по љо при вред ним про из во ђа-
чи ма, по др шка ма ни фе ста ци ја ма ко је по пу ла ри зу ју по-
љо при вре ду, еду ка ци ја по љо при вред ни ка, и сл. Иако 
је Фонд по сто јао и ра ни је (са скром ним сред стви ма), 
он је зна чај но уна пре ђен 2005. го ди не ка да је скуп-
штин ском Од лу ком де фи ни са но уче шће сред ста ва за 
до пу ну фон да у град ском бу џе ту у из но су при бли жном 
2,5% бу џе та го ди шње. Има ју ћи у ви ду из у зе тан зна чај 
по љо при вре де за ру рал не сре ди не у Ср би ји, ДСС ће 
по др жа ти осни ва ње Фон до ва за по љо при вре ду и у 
дру гим оп шти на ма (Ужи це, Сом бор) и ра ди ти на ства-
ра њу усло ва за пре но ше ње до бре по љо при вред не 
прак се. ДСС ће по себ но под сти ца ти ре а ли за ци ју ре ги-
о нал них про је ка та ру рал ног раз во ја, по пут оног ко ји су 
от по че ле оп шти не Ча је ти на и Ари ље.

Ре ви та ли за ци ја ин ду стриј ских ка па ци те та за пре ра ду 
по љо при вред них про из во да и про на ла же ње стра те-
шких парт не ра у зе мљи или ино стран ству је дан од 
нај ва жни јих стра те шких при о ри те та раз во ја по љо-
при вре де, по себ но во ћар ства и по вр тар ства, као нај-
про фи та бил ни јих по љо при вред них де лат но сти да нас 
(Ср би јан ка у Ва ље ву, ПИК Бе чеј).

Пре ко је по треб но под сти ца ти ожи вља ва ње за дру гар-
ства као об ли ка ор га ни зо ва ња, по себ но у обла сти по-
љо при вре де, али и дру гих гра на про из вод ње и услу-
га, и обез бе ди ти аде кват ну по др шку за ње гов раз вој 
(еду ка ци ја по тен ци јал них за дру га ра, струч на по моћ 
ло кал не са мо у пра ве по њи хо вом осни ва њу, итд.).

22.11. одр жи во ко ри шће ње при род них 
ре сур са и об но вљи вих из во ра енер ги је

ДСС ће ра ди ти на обез бе ђе њу пу не по др шке за под сти-
цај про из вод ње елек трич не енер ги је из ал тер на тив них 

из во ра (из ра да ка та стра об но вљи вих из во ра енер ги је 
и пла но ва ко ри шће ња), ко ји се ба зи ра ју на по сто је ћим 
ре сур си ма, тим пре што по сто је пред у зе ћа ко ја мо гу 
успе шно да про из во де ге не ра то ре за ве тро-елек тра не 
и ми ни хи дро-елек тра не по ме ђу на род ним стан дар ди-
ма ква ли те та. При је по ље је пре ли ми нар ним ре зул та ти-
ма ме ре ња ве тра под руч је са бо га том енер ги јом ве тра 
и ако сту ди је из во дљи во сти по ка жу оправ да ним, би ће 
из гра ђен ве тро парк сна ге 35 МГ у Ба би на ма. ДСС ће 
се за ла га ти и за из град њу ми ни елек тра на до 1МГ на 
боч ним при то ка ма ре ке Лим, ко је мо гу да про из ве ду 
73 ми ли о на Kwh елек трич не енер ги је. 

С об зи ром да је При је по ље ме ђу во де ћим оп шти на ма 
по по тен ци ја ли ма би о ма се (са око 3 % укуп них по тен-
ци ја ла Ср би је), ДСС ће по себ ну па жњу по све ти ти из-
град њи тер мо е лек тра на на био ма су и јед не енер га не 
на био ма су, чи ме ће се обез бе ди ти гре ја ње гра да. То 
ће омо гу ћи ти и раз вој пре ра ђи вач ких ка па ци те та, ко-
ји ће ко ри сти ти би о ма су (пре ра да дрв не би о ма се). За 
ре а ли за ци ју стра те шких про је ка та у енер ге ти ци сред-
ства ће би ти обез бе ђе на ус по ста вља њем јав но-при-
ват ног парт нер ства.

По ред то га, ко ри шће ње ге о тер мал них во да у ту ри-
зму, по љо при вре ди и енер ге ти ци мо ра по ста ти ре-
дов на прак са, има ју ћи у ви ду да цео ре ги он Се вер-
но бач ког окру га ле жи на из во ри ма ге о тер мал них 
во да, при че му се из во ри на ла зе већ на ду би на ма 
од 200м. На ма ње ква ли тет ном зе мљи шту у ре о ну 
су бо тич ко-хор го шке пе шча ре, на ко јем има нај ви ше 
на до ла зе ћих под зем них во да, по треб но је ства ра ње 
аку му ла ци о них је зе ра ко ја би се пу ни ла у зим ским и 
про лећ ним пе ри о ди ма, ка да је ни во Ти се у кри тич-
ном по ра сту, уме сто да се гра де на си пи и бра не, док 
би се та ко при ку пље на во да ко ри сти ла у су шним пе-
ри о ди ма го ди не. Та ко ђе, по сто је ве ли ки по тен ци ја ли 
за ин ве сти ра ње у про је кат аку му ла ци је “Пр во нек” у 
Вра њу (ве ће ис ко ри шће ње тер мал них во да у Врањ-
ској ба њи). По жа ре вац рас по ла же ве о ма зна чај ним 
из во ри ма ге о тер мал не енер ги је ло ци ра ним на ши-
рем по те зу Ду бра ви це и да ље пре ма Ко стол цу. На 
осно ву пре ли ми нар них ис тра жи ва ња утвр ђе но је да 
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се из во ри вре ле во де тем пе ра ту ре 120-150 сте пе ни 
Цел зи ју са на ла зе на ду би ни од 800 до 1000 ме та ра. 
Да би се овај огром ни при род ни по тен ци јал ста вио у 
функ ци ју раз во ја чи та вог ре ги о на, нео п ход но је, на-
кон утвр ђи ва ња екс пло а та тив них ка рак те ри сти ка и 
тех но ло ги ја ди стри бу ци је, рас пи са ва ње јав ног по зи-
ва свим за ин те ре со ва ним ула га чи ма. Енер ги ја би се 
под по вољ ним усло ви ма обез бе ђи ва ла свим ула га-
чи ма ко ји за сну ју ве ће по вр ши не ста кле нич ке про-
из вод ње и при то ме ре ги стру ју прав но ли це, чи ја је 

глав на де лат ност по љо при вред на про из вод ња, на 
те ри то ри ји гра да По жа рев ца. 

Је дан од ве о ма ва жних при о ри те та је и за шти та и очу-
ва ње при ро де (из ра да ур ба ни стич ког пла на за Парк 
при ро де „Врут ци“, ре кул ти ва ци ја Ста рог је зе ра- Ште-
ван че ве ба ре, за шти та ре ке Лим ). У ци љу спре ча ва ња 
да ље еро зи је по љо при вред ног зе мљи шта у Су бо ти ци 
по треб но је по ди за ње ве тро за штит ног по ја са, по себ-
но на се вер ном и се ве ро-ис точ ном де лу гра да. 
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Ру рал но под руч је Ср би је чи ни од 70 до 85 % ње-
не те ри то ри је, за ви сно од на чи на кла си фи ка ци-

је, у ко јем жи ви од 43 до 55 % ста нов ни штва, што 
је упо ре ди во са про се ком Европ ске уни је (у ко јој су 
ру рал на под руч ја 2007. го ди не об у хва та ла ви ше од 
90% укуп не те ри то ри је 27 зе ма ља чла ни ца и 56% 
ста нов ни ка), али не и са сред стви ма ко ја се на ме њу ју 
њи хо вом уна пре ђе њу и ква ли те ту жи вље ња се о ске 
по пу ла ци је. 

Је дан од нај ве ћих струк тур но раз вој них про бле ма срп-
ског дру штва је сте ње го ва не рав но мер ност, од но сно 
ства ра ње све ве ћих раз ли ка на ре ла ци ји се ло - град. 
Због тих раз ли ка, у Ср би ји је већ ду же вре ме при су тан 
тренд сма њи ва ња се о ског ста нов ни штва (де по пу ла-
ци ја), као по сле ди ца не га тив ног на та ли те та и исе ља-
ва ња. Од 4.800 се ла сва ко че твр то или 1.200 њих ће 
не ста ти за де це ни ју и по, ако се у њих не вра ти жи-
вот. Основ ни раз лог то ме је еко ном ска нео др жи вост 
на се лу, ко ја на ста је услед знат но ни жих при ма ња 
по љо при вред ни ка од про сеч них у Ср би ји, и не до стат-
ка при ли ка за за по шља ва ње због дра стич ног па да 
ка па ци те та по љо при вред но - пре храм бе ног сек то ра, 
што усло вља ва ви со ку сто пу не за по сле но сти и си ро-
ма штва у ру рал ним обла сти ма. Ло шем ста њу по себ но 
до при но си не по сто ја ње раз вој не пер спек ти ве ру рал-
них под руч ја, што се огле да у не до стат ку основ не ко-
му нал не, со ци јал не, и са о бра ћај не ин фра струк ту ре. 

Иако Ср би ја рас по ла же зна чај ном по љо при вред ном 
по вр ши ном по гла ви ста нов ни ка (0,68 ха по ста нов ни-
ку), ко ја је из над стан дар да зе ма ља Евро пе, ве о ма је 
из ра же на усит ње ност по се да. У Ср би ји по сто ји 778.891 
по ро дич них га здин ста ва, ме ђу ко ји ма су нај до ми нант-
ни ја она чи ји је по сед до 3 хек та ра (59,4%), са мо 8% 
њих рас по ла же има њем од 8 до 15 хек та ра, а 2% ве-
ћим од 15 хек та ра (у Ве ли кој Бри та ни ји про сеч на ве ли-
чи на фар ме из но си 69.3 ха, Фран цу ској 41.7 ха, Дан ској 
42.6 ха, Хо лан ди ји 18.6, Не мач кој 31,0, Бел ги ји 20,6 ха). 

Про дук тив ност код пред у зе ћа је 30% ве ћа у од но су 
на по ро дич на га здин ства, што је ре зул тат еко ном-
ске осно ве са ко јом рас по ла жу у оба вља њу основ-

не де лат но сти. Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де се 
не мо же ба зи ра ти на еко но ми ји ре ла тив но ма лог и 
не ста бил ног оби ма про из вод ње и по ну де евен ту ал-
них тр жи шних ви шко ва на ме ђу на род ном тр жи шту, 
а стра те ги ја раз во ја ру рал них под руч ја на кон цеп ту 
до ми на ци је про це са ме тро по ли за ци је или раз во ја 
не ко ли ко ур ба них цен та ра и дру штве но-еко ном ског 
ви ше де це ниј ског за по ста вља ња. 

Др жав не ин сти ту ци је про бле му раз во ја се ла и ру рал-
них обла сти не по кла ња ју до вољ но па жње. Да је то 
та ко, нај бо ље све до чи чи ње ни ца да Ср би ја не ма др-
жав ну ин сти ту ци ју ко ја се ба ви из у ча ва њем се ла, де-
фи ни са њем по ли ти ке и стра те ги је ње го вог раз во ја, 
ни ти по сто ји из дво је ни бу џет за ове на ме не. Оту да 
не чу ди не склад из ме ђу ве о ма скром них сред ста ва 
ко ја се из два ја ју за по љо при вре ду из др жав ног бу-
џе та, ко ја би ре ал но тре ба ла да бу ду ду пло ве ћа, и 
зна ча ја до при но са ко ји ова де лат ност да је ства ра-
њу бру то до да те вред но сти, за по шља ва њу тре ћи не 
рад но ак тив ног ста нов ни штва и омо гу ћа ва њу пе ти-
не де ви зниг при ли ва у зе мљу, као је ди на гра на ко-
ја оства ру је су фи цит у из во зу и то ре кор дан, упр кос 
свим про бле ми ма с ко ји ма се су о ча ва. 

То је по сле ди ца не схва та ња су шти не да је ру рал ни 
про стор при род ни ка пи тал, а ти ме и кон крет ни по-
тен ци јал ко ји мо же до при не ти убр за ном раз во ју це-
ле зе мље. Сто га је нео п ход но да се по ли ти ка об но ве 
и де мо граф ског раз во ја у се ли ма Ср би је те ме љи на 
од го ва ра ју ћој аграр ној, еко ном ској, ре ги о нал ној, раз-
вој ној и кул тур ној по ли ти ци - бит но раз ли чи тој од до-
са да шње, ко ја ни је да ла од го ва ра ју ће ре зул та те. Са-
вре ме ни при ступ про бле ма ти ци раз во ја се ла упу ћу је 
на ње го во по сма тра ње и очу ва ње у кон тек сту раз-
во ја одр жи во сти ру рал них обла сти, ко ја сем на се ља 
укљу чу ју при род не и при вред не по тен ци ја ле. 

Уви дев ши озбиљ ност ста ња и да ле ко се жне по сле-
ди це ко је оно мо же ство ри ти, Де мо крат ска стран ка 
Ср би је се за ла же за по ли ти ку ре ги о нал ног ру рал ног 
раз во ја, као ви ше ди мен зи о ног про це са-по ли тич ко-
ин сти ту ци о нал ног, со цио-кул ту ро ло шког, еко ном-
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ског и еко ло шког, ко ји се ба зи ра на иде ји ин те гри-
са ног при сту па ре а ли за ци ји стра те шких ци ље ва у 
до ме ну: 

•  ус по ста вља ња на ци о нал не мре же за ру рал ни раз-
вој (прав ни оквир, ин сти ту ци је и ло кал на при сут-
ност);

• об но ве и де мо граф ског раз во ја се о ских под руч ја;
• обез бе ђи ва ња кон ку рент но сти по љо при вред ног, и 
• пре храм бе ног сек то ра;
• за шти те при род них ре сур са и жи вот не сре ди не.

Та ко ђе се пред ви ђа ју ме ре ко је ће би ти усме ре не на 
ре а ли за ци ју про гра ма, про је ка та и ак тив но сти де фи-
ни са них Стра те ги јом одр жи вог ре ги о нал ног ру рал-
ног раз во ја.

Да би се Стра те ги ја одр жи вог ре ги о нал ног ру рал ног 
раз во ја успе шно спро ве ла, Де мо крат ска стран ка Ср би-
је се за ла же за осни ва ње не за ви сне ин сти ту ци је по пут 
Аген ци је за ре ги о нал ни ру рал ни раз вој и ус по ста вља-
ње на ци о нал не мре же за ру рал ни раз вој, ко је би за-
јед но са Ми ни стар ством за по љо при вре ду обез бе ди ле 
ква ли те тан си стем по др шке ру рал ном раз во ју у Ср би ји. 
Аген ци ја би се ба ви ла стра те шким пла ни ра њем раз-
во ја ру рал них за јед ни ца у Ср би ји са ци љем ства ра ња 
слич них усло ва жи во та у ру рал ним, као у ур ба ним сре-
ди на ма, ус по ста вља њем на ци о нал не мре же за ру рал-
ни раз вој, по ве зи ва њем јав ног и при ват ног сек то ра, 
ра ди осни ва ња ре ги о нал них цен та ра као осно ве за 
де цен тра ли зо ва ње по др шке и обез бе ђи ва ње ин тер-
ак тив не ве зе на ци о нал ног и ло кал ног ни воа, као и 
при пре мом, спро во ђе њем и кон тро лом стра те ги ја и 
про је ка та на ме ње них ре ги о нал ном ру рал ном раз во ју. 

Основ ни циљ ус по ста вља ња на ци о нал не мре же за 
ру рал ни раз вој би био обез бе ђи ва ње до ступ но сти 
услу га ко је др жа ва пру жа по љо при вред ни ци ма и 
дру гим ин те ре сним гру па ма у ру рал ним сре ди на ма, 
по бољ ша ње њи хо ве ин фор ми са но сти о мо гућ но сти-
ма за до би ја ње по др шке раз вој ним ини ци ја ти ва ма, о 
до га ђа ји ма и по слов ним при ли ка ма ка ко на те ри то-
ри ји Ср би је, та ко и у ино стран ству, као и уна пре ђе ње 

мар ке тин га по љо при вре де и пра те ћих де лат но сти. 
По ред то га, она ће де ло ва ти на обез бе ђи ва ње осно-
ве за ства ра ње парт нер ства јав ног и при ват ног сек-
то ра, као и омо гу ћа ва ње ко о пе ра ти ве у окви ру агро 
би знис клу бо ва (по љо при вред ни ка, ме на џе ра за дру-
га и кон сул та на та). Ре зул тат про јек та ус по ста вља ња 
на ци о нал не мре же за ру рал ни раз вој ће би ти осни ва-
ње ре ги о нал них цен та ра за по др шку ру рал ном раз-
во ју и под руч них цен та ра за ин фор ми са ње и раз вој 
се ла у свим оп шти на ма Ре пу бли ке Ср би је. 

Ре ги о нал ни ру рал ни раз вој  тре ба да бу де ор јен ти сан 
на љу де и ства ра ње аде кват них усло ва за жи вот, што 
под ра зу ме ва да се о при о ри тет ним пи та њи ма од лу-
чу је у сва ком ре ги о ну у за ви сно сти од ње го вих спе-
ци фич них ка рак те ри ти ка. За то је став ДСС да се у бу-
дућ но сти оства ра ње оп штег еко ном ског ра ста мо ра 
за сни ва ти на усва ја њу при сту па за сно ва ног на че ти-
ри Р (рав но мер ни ре ги о нал ни ру рал ни раз вој). Та кав 
при ступ ће омо гу ћи ти мул ти ди сци пли нар ни, ви ше-
сек тор ски и ин те гри са ни ин сти ту ци о нал ни при ступ, 
уме сто до са да шњег ко ји про бле ме ре ги о нал ног и 
ру рал ног раз во ја тре ти ра као одво је не. 

То зах те ва по ли ти ку рав но мер ног ре ги о нал ног ру-
рал ног раз во ја, као ви ше ди мен зи о ног про це са-по-
ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног, со цио-кул ту ро ло шког, 
еко ном ског и еко ло шког, ко ји се ба зи ра на иде ји 
ин те гри са ног при сту па ре а ли за ци ји стра те шких ци-
ље ва у до ме ну: (1) ус по ста вља ња на ци о нал не мре-
же за рав но мер ни ре ги о нал ни ру рал ни раз вој (прав-
ни оквир, ин сти ту ци је и струк ту ре); (2) по бољ ша ња 
вред но сти људ ског ка пи та ла у ру рал ним под руч ји ма; 
(3) обез бе ђи ва ња кон ку рент но сти по љо при вред ног 
сек то ра; (4) раз во ја не по љо при вред не еко но ми је; и 
(5) за шти те при род них ре сур са и жи вот не сре ди не. 

23.1. Ус по ста вља ње на ци о нал не 
мре же за рррр

У Ср би ји је до не та на ци о нал на стра те ги ја ре ги о нал-
ног раз во ја, као и стра те ги ја ру рал ног раз во ја, у два 
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одво је на ми ни стар ства по сто је сек то ри за ду же ни за 
њи хо во спро во ђе ње и да ље уна пре ђе ње, до нет је За-
кон о рав но мер ном ре ги о нал ном раз во ју, осно ва не 
су аген ци је за ре ги о нал ни и цен три за ру рал ни раз-
вој. Ме ђу тим, у сва кој од ин сти ту ци о нал них прет по-
став ки по сто је не до ста ци ко ји спре ча ва ју до сти за ње 
по ста вље них ци ље ва. Они про ис ти чу из чи ње ни це 
да је по сти за ње рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја 
на на ци о нал ном ни воу не из во дљи во без оства ре ња 
ру рал ног раз во ја, а њи хо во одво је но тре ти ра ње до-
во ди до ду пли ра ња ад ми ни стра тив них ка па ци те та, 
ме ша ња над ле жно сти, ато ми зи ра ња фи нан сиј ских 
фон до ва ко ји су на рас по ла га њу и гу бит ка си нер-
гет ских ефе ка та ко ји би се по сти гли ка да би се ова 
про бле ма ти ка тре ти ра ла ин те грал но. У при лог то ме 
го во ри и по да так да ће у окви ру но во о сно ва не На-
ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој по сло ва ти 
сек тор за ма ла и сред ња пред у зе ћа и сек тор за ин-
фра струк ту ру, а да ће ру рал ни раз вој оста ти у над ле-
жно сти Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де, иако је у раз ви је ним зе мља ма одав но 
на пу штен сек тор ски и усво јен те ри то ри јал ни при ступ 
ру рал ном раз во ју.

Да би се стра те ги ја одр жи вог ре ги о нал ног ру рал ног 
раз во ја успе шно спро ве ла, нео п ход но је фор ми ра-
ње сек то ра за ру рал ни раз вој при Аген ци ји за ре ги-
о нал ни раз вој ко ја би обез бе ди ла ква ли те тан си стем 
по др шке ру рал ном раз во ју у Ср би ји, по себ но се ли ма. 
Сек тор би се ба вио стра те шким пла ни ра њем раз во ја 
ру рал них за јед ни ца у Ср би ји са ци љем ства ра ња слич-
них усло ва жи во та у ру рал ним, као у ур ба ним сре ди-
на ма, ус по ста вља њем на ци о нал не мре же за ру рал ни 
раз вој, по ве зи ва њем јав ног и при ват ног сек то ра ра ди 
осни ва ња ре ги о нал них цен та ра као осно ве за де цен-
тра ли зо ва ње по др шке и обез бе ђи ва ње ин тер ак тив не 
ве зе на ци о нал ног и ло кал ног ни воа, као и при пре мом, 
спро во ђе њем и кон тро лом стра те ги ја и про је ка та на-
ме ње них ре ги о нал ном ру рал ном раз во ју. 

Основ ни циљ ус по ста вља ња на ци о нал не мре же за 
ру рал ни раз вој био би обез бе ђи ва ње до ступ но сти 
услу га ко је др жа ва пру жа по љо при вред ни ци ма и 

дру гим ин те ре сним гру па ма у ру рал ним сре ди на ма, 
по бољ ша ње њи хо ве ин фор ми са но сти о мо гућ но сти-
ма за до би ја ње по др шке раз вој ним ини ци ја ти ва ма, о 
до га ђа ји ма и по слов ним при ли ка ма ка ко на те ри то-
ри ји Ср би је, та ко и у ино стран ству, као и уна пре ђе ње 
мар ке тин га по љо при вре де и пра те ћих де лат но сти. 
Ре зул тат про јек та ус по ста вља ња на ци о нал не мре же 
за ру рал ни раз вој био би осни ва ње ре ги о нал них цен-
та ра за по др шку ру рал ном раз во ју и под руч них цен-
та ра за ин фор ми са ње и раз вој се ла у свим оп шти на-
ма Ре пу бли ке Ср би је. 

23.2. По бољ ша ње вред но сти 
људ ског ка пи та ла

По бољ ша ње вред но сти људ ског ка пи та ла има сво-
је кван ти та тив но и ква ли та тив но свој ство, ко је се 
огле да у оства ре њу одр жи ве по пу ла ци о не по ли ти ке 
и оспо со бља ва њу љу ди у ру рал ним под руч ји ма. То 
зах те ва ус по ста вља ње аде кват ног прав ног окви ра, 
са ја сно де фи ни са ним од ред ба ма и ре ше њи ма ко ја 
би, из ме ђу оста лог, омо гу ћи ла ин сти ту ци о на ли за ци ју 
из вр шног ор га на при Ми ни стар ству за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку ко ји би се ба вио об но вом и де мо граф-
ским раз во јем у др жа ви, по себ но ру рал них под руч ја, 
са аде кват ним сред стви ма и суб вен ци ја ма из др жав-
ног бу џе та. То би укљу чи ва ло одо бра ва ње по себ них 
сти му лан са у ви ду да ва ња де чи јег до дат ка и по ре-
ског бо ну са, као и пред у зи ма ње аде кват них ме ра да 
се обез бе ди со ци јал но (здрав стве но, пен зи о но и ин-
ва лид ско) оси гу ра ње по љо при вред ни ка. 

Да би се, уоп ште, мо гло го во ри ти о пер спек ти ва ма 
остан ка љу ди у ру рал ним под руч ји ма, нео п ход но је 
да бу ду ство ре ни еле мен тар ни усло ви за жи вот, што 
зах те ва мно го ве ће ула га ње у раз вој и из град њу це-
ло куп не ин фра струк ту ре (са о бра ћај не, ко му нал не и 
те ле ко му ни ка ци о не), као и стам бе них и оста лих по-
треб них обје ка та. 

По себ на па жња мо ра би ти по све ће на обра зо ва њу и 
раз во ју под млат ка у ру рал ним сре ди на ма. То зах те ва 
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обез бе ђи ва ње пре во за уче ни ци ма ко ји жи ве на ве ли-
кој уда ље но сти од шко ла, да ва ње при о ри те та сту ден-
ти ма из ру рал них под руч ја Ср би је да до би ју ме сто у 
сту дент ским до мо ви ма, итд. Ка ко би по сто ја ла мо гућ-
ност за по шља ва ња мла дих љу ди у ру рал ним под руч-
ји ма, нео п ход на је пе ри о дич на из мен љи вост про гра ма 
сред њо школ ских уста но ва да би се обра зов ни си стем 
при ла го дио тра жњи на тр жи шту ра да. Та ко ђе би би ло 
ко ри сно да ви со ко школ ске уста но ве  отво ре сво ја оде-
ље ња у ру рал ним сре ди на ма, са гла сно стра те ги ји ко ја 
би омо гу ћи ла рав но мер ну на ци о нал ну по кри ве ност и 
ра зно вр сност обра зов них про фи ла, јер би се ти ме обез-
бе дио ви ши ни во и ве ћа до ступ ност обра зо ва ња ста-
нов ни штву и сма њи ла ми гра ци ја мла дих љу ди. 

С об зи ром на из ра же ну по тре бу уна пре ђе ња ни воа 
зна ња по љо при вред ни ка, по себ на па жња тре ба да 
бу де по све ће на њи хо вој еду ка ци ји ка ко у до ме ну 
обез бе ђи ва ња фи нан сиј ских сред ста ва (ко ри шће-
ње до ма ћих и ме ђу на род них фон до ва), уво ђе ња 
стан дар да и при ме не ин фор ма ци о нох тех но ло ги ја 
(HACCP, ИСО 9000 и 14000, ЕРП), до бре по љо при-
вред не прак се, та ко и у про да ји (уна пре ђе њем си сте-
ма за пру жа ње тр жи шних ин фор ма ци ја), мар ке тин гу 
(брен ди ра ње про из во да) и упра вља њу га здин ством. 

23.3. обез бе ђи ва ње кон ку рент но сти 
по љо при вре де

Раз вој по љо при вре де тре ба да по ста не стуб оп ште 
по ли ти ке ру рал ног раз во ја Ср би је, ко јој ће би ти на-
ме ње на да ле ко ве ћа сред ства из бу џе та, не го у ра-
ни јем пе ри о ду, ко ја су у скла ду са ње ним уче шћем у 
укуп ном на ци о нал ном до хот ку и из во зу, као и стра те-
шком зна ча ју ко ји има у по гле ду си гур но сти снаб де-
ва ња хра ном и за по шља ва ња. 

Да би се по бољ ша ла кон ку рент ност по љо при вред-
ног сек то ра, нео п ход но је си стем ско ре ше ње ње ног 
фи нан си ра ња, ко је би омо гу ћи ло пред ви дљи вост до-
би ја ња суб вен ци ја бар за сред њо роч ни вре мен ски 
пе ри од, као и њи хо во по ве ћа ње, ка ко би се омо гу-

ћи ло бла го вре ме но пла ни ра ње по љо при вред ни ка. 
То зах те ва да аграр на по ли ти ка и бу џет, као и ме ре 
ко је ће се тим сред стви ма спро во ди ти бу ду по зна ти 
за пе ри од од нај ма ње пет го ди на, као и да се ус по-
ста ви ја сан ме ха ни зам кон тро ле ка ко утро шка, та ко 
и ефи ка сно сти ме ра ко је се фи нан си ра ју из аграр ног 
бу џе та. 

Та ко ђе је нео п ход на др жав на по др шка по љо при-
вред ни ци ма за ре ше ње пи та ња от ку па, ства ра ње 
усло ва за по ди за ње фар ми, ма њих по го на за пре ра-
ду по љо при вред них про из во да, из град њу скла ди-
шта, и на бав ку хлад ња ча. По се бан ак це нат се мо ра 
ста ви ти на обез бе ђи ва ње нео п ход не ин фра струк ту ре 
за за шти ту усе ва од еле мен тар них не по го да, раз вој 
ири га ци о ног си сте ма, итд. Ако се узме у об зир да у 
Вој во ди ни да нас има 22.000 ки ло ме та ра под ка нал-
ском мре жом, мо гу ће је на вод ња ва ти 44.000 хек та ра, 
ако се и са јед не, и са дру ге стра не ка на ла об у хва ти 
по 100 ме та ра зе мље. Ова иде ја ни је но ва, с об зи-
ром да је циљ из град ње ка на ла Ду нав- Ти са- Ду нав 
био да од во ди су ви шне во де са ми ли он хек та ра и да 
на вод ња ва 510.000 хек та ра. Пр ву функ ци ју ка нал је 
успе шно ис пу ња вао све до 2006. го ди не, ме ђу тим, 
због не а де кват ног одр жа ва ња до шло је до еро зи је 
и за му ље ња, чи ме је она до ве де на у пи та ње. Што се 
ти че дру ге функ ци је, она ни ка да ни је ис пу ње на у пот-
пу но сти (на вод ња ва се тек 30.000 хек та ра). 

По себ не ме ре би тре ба ло пред ви де ти за под сти ца-
ње удру жи ва ња про из во ђа ча и дру гих дру штве них 
гру па на се лу (до но ше ње за ко на о за дру гар ству, као 
и фор ми ра ње из во зних али јан си). Др жав на по др шка 
се мо ра пру жи ти и из град њи ре ги о нал ног иден ти те-
та, при ме ни ак тив ног мар ке тин га и ства ра њу на ци о-
нал них и ре ги о нал них брен до ва.

23.4. раз вој ру рал не не по љо при вред не 
еко но ми је

Еко ном ска нео др жи вост ма лих га здин ста ва, са по се-
дом ис под 5 ха, ка квих је пре ко 600 хи ља да у Ср би-
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ји, по др шка укруп ња ва њу по се да, се зон ски ка рак тер 
по љо при вред не де лат но сти и шу мар ства, де ин ду-
стри ја ли за ци ја у ве ћи ни ре ги о на и сма ње ње за по-
сле но сти у јав ним слу жба ма су до ве ли до то га да су и 
по ред на ра ста ју ће де по пу ла ци је у ру рал ним под руч-
ји ма мо гућ но сти за по шља ва ња све ма ње, а са мим 
тим и при ти сак на ми гра ци је из тих сре ди на. С дру-
ге стра не, зе мљи ште, шу ме и во до то ко ви, ге о граф-
ски по ло жај, кул тур но на сле ђе, спе ци фич ни за на ти и 
дру ге од ли ке не ке ру рал не сре ди не чи не пред но сти 
на ко ји ма се мо гу гра ди ти но ве раз вој не мо гућ но сти 
из ван по љо при вред не де лат но сти. Оту да је је дан од 
кључ них ци ље ва со ци јал не и еко ном ске ста бил но сти 
ру рал них сре ди на раз вој ру рал не не по љо при вред не 
еко но ми је. 

Раз вој не по љо при вред не еко но ми је је по ве зан са 
пру жа њем по др шке да на пред ни ји су бјек ти ру рал не 
за јед ни це ко ри сте но ве раз вој не мо гућ но сти и при-
ли ке ко је им се ука зу ју и укљу чу ју се у њих, а да то 
по вољ но де лу је на упо шља ва ње и при хо де оста лих 
су бје ка та ру рал не сре ди не, или пру жа њем за штит-
не по др шке си ро ма шни јим сло је ви ма ру рал не за-
јед ни це ко ји су при мо ра ни да тра же за по сле ње ван 
га здин ства. По што је пр ви при ступ ви ше по ве зан 
са ула га њи ма, прет по став ка је да он во ди ве ћој ди-
вер си фи ка ци ји из ван по љо при вре де (ту ри зам, тран-
спорт, пре ра да и па ко ва ње), док дру ги во ди раз во ју 
де лат но сти за сно ва них на по љо при вред ним ре сур-
си ма (за на ти и услу ге, се зон ско за по шља ва ње у гра-
ђе ви нар ству и ту ри зму). Ове раз ли ке ни су узи ма не у 
об зир при де фи ни са њу ме ра по др шке у нај си ро ма-
шни јим оп шти на ма, што до ка зу је број под не тих зах-
те ва за кре ди те, ко ји је да ле ко ве ћи из раз ви је ни јих 
сре ди на, иако су усло ви за ду жи ва ња не по вољ ни ји. 

Ло кал ни при род ни и фи зич ки ре сур си ни су је ди но 
опре де љу ју ћи, вр ло су зна чај ни ин фра струк тур на из-
гра ђе ност и до ступ ност ко му нал них услу га, што им-
пли ци ра по ве за ност или од се че ност од со ци јал них и 
еко ном ских ве за са ур ба ном сре ди ном. До ступ ност 
кре ди та и фи нан сиј ских из во ра је не про пор ци о нал на 
са ста њем си ро ма штва у ре ги о ни ма, та ко да је от кла-

ња ње те ба ри је ре пре суд но за под сти ца ње пред у-
зет ни штва и ло кал них ин ве сти ци ја. Ква ли тет ло кал-
не вла сти за ру рал ну не по љо при вред ну еко но ми ју 
је увек ва жни ји од др жав не по ли ти ке и про гра ма, 
што омо гу ћу је аде кват но при ла го ђа ва ње по ли ти ка 
и ме ра за им пле мен та ци ју за ви сно од спе ци фич но-
сти ру рал не сре ди не. Раз вој ло кал ног по слов ног и 
про из вод ног парт нер ства, као и ту ри зма (кла сте ри, 
за дру ге) су од ве ћег ути ца ја на ло кал ни еко ном ски 
раз вој од тр го ви не и лич них услу га, јер омо гу ћа ва ју 
при лив ка пи та ла из дру гих сре ди на. 

23.5. за шти та при род них ре сур са и 
жи вот не сре ди не

Пре ве ли ка и не струч на при ме на хе миј ских пре па ра та 
у ра тар ству, ле ко ва и ади ти ва у сто чар ству узро ку је 
де гра да ци ју зе мљи шта и пад ква ли те та про из во да. 
Та ко ђе, тен ден ци ја про ме на кул ту ра зе мљи шта, од 
нео бра ди вог на об ра ди во, као и об ра ди вог у гра ђе-
вин ско и ин ду стриј ско, угро жа ва из во дљи вост еко-
ло шки без бед не про из вод ње. С об зи ром да су ру рал-
не обла сти у Ср би ји још увек бо га те еко си сте ми ма и 
би о ди вер зи те том, при о ри тет се мо ра да ти очу ва њу 
об но вљи вих и нео б но вљи вих при род них ре сур са, а 
по себ но во де за пи ће, ми не рал них из во ра, шу ма, ле-
ко ви тог би ља, чи стог ва зду ха и свих оста лих при род-
них ре сур са при ме ном од го ва ра ју ћих агро е ко ло шких 
ме ра. 

По вр ши не на ко ји ма се у ЕУ уз га ја здра ва хра на су 
ду пли ра не у по след њих де сет го ди на, а ме ђу во де-
ће про из во ђа че спа да ју Сло вач ка и Че шка, иако су 
се ка сни је укљу чи ле у те про це се од дру гих чла ни ца. 
По што се у ЕУ 10 % ста нов ни ка (или 46 ми ли о на њих) 
из ја сни ло за по тро шњу хра не без ге нет ски мо ди фи-
ко ва них ор га ни за ма (ГМО), у то ме се на ла зи и шан са 
Ср би је да се про гла си за зе мљу без про из вод ње ГМО. 
То је и шан са за ру рал ни раз вој, а и пут да се за у ста-
ви од у ми ра ње срп ских се ла. Сем еко ном ских ефе ка-
та усва ја ње овог ци ља ће има ти зна чај не ефек те и 
на за по сле ност, јер је до бро по зна то да про из вод ња 
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здра ве хра не тра жи три до пет пу та ви ше жи вог ра да 
и ви ше струч но сти од про из вод ње кон вен ци о нал ним 
ме то да ма. 

По себ на па жња мо ра би ти по све ће на и усва ја њу 
ме ра ко ји ма би се мо гло аде кват но од го во ри ти на 
нај но ви је иза зо ве ко ји се од но се на ути цај кли мат-
ских про ме на на по љо при вре ду и про из вод њу хра не. 
Нај зна чај ни ја ме ра у том по гле ду је ула га ње у ре кон-
струк ци ју по сто је ће ка нал ске мре же и обез бе ђи ва ње 
но вих си сте ма за на вод ња ва ње и од вод ња ва ње об-
ра ди вих по вр ши на. У кон тек сту енер гет ске ефи ка сно-
сти упо тре ба биљ них оста та ка у ра тар ству предствља 
по тен ци јал ко ји је у Ср би ји пот пу но не ис ко ри шћен, 
ма да би упо тре ба тих об но вљи вих енер ге на та мо гла 
да до не се уште де вред не пре ко 100 ми ли о на евра 
го ди шње и до дат ну за ра ду за љу де ко ји би се ба ви ли 
њи хо вом при пре мом за ко ри шће ње у до ма ћин стви-
ма и при вре ди. 

За о ста ја ње у при ме ни са вре ме них кон це па та ру рал-
ног и ре ги о нал ног раз во ја оба ве зу је над ле жне ор га-
не у Ср би ји на ефи ка сност, од но сно на да ле ко бр жи 
пре лаз од сек тор ског на про стор ни при ступ. Има ју ћи 
у ви ду да је оспо со бља ва ње љу ди нај ва жни ји фак тор 
у ре а ли за ци ји ен до ге них стра те ги ја раз во ја, нео п-
ход на је ори јен та ци ја на ста нов ни штво, де мо гра фи ју 
и обра зо ва ње, то ком при ме не про стор ног при сту па. 
Стра те шким фо ку сом пред ло же ног мо де ла РРРР на 
под руч ја у ко ји ма је пре ко по треб на ин тер вен ци ја 
(де мо граф ска ста би ли за ци ја, со ци јал не услу ге, тр жи-
шни при ступ, ин фра струк ту ра, по ве ћа ње про дук тив-
но сти) обе зе ди ло би се оства ре ње кључ них раз вој них 
ци ље ва - пу на за по сле ност, сма ње ње си ро ма штва и 
одр жи во ко ри шће ње при род них ре сур са, чи ме би ру-
рал ни раз вој био у функ ци ји оства ре ња рав но мер ног 
ре ги о нал ног раз во ја зе мље.

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра об но ву и де мо-
граф ски раз вој ру рал них под руч ја ва жним при о ри те-
том и кључ ним де лом кор пу са на ци о нал них ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Сто га се из ра дом стра те ги је ре ги-
о нал ног ру рал ног раз во ја мо ра ју пред ви де ти од го ва-

ра ју ће ме ре за об но ву и раз вој се ла у Ср би ји, а ти ме и 
за очу ва ње и де мо граф ски раз вој це ло куп ног ру рал-
ног под руч ја. Ме ре ко је тре ба усво ји ти под ра зу ме ва ју:

•  ус по ста вља ње аде кват ног прав ног окви ра, са ја сно 
де фи ни са ним од ред ба ма и ре ше њи ма ко ја се од но-
се на се ло и уку пан ру рал ни раз вој, као и на об но ву 
и де мо граф ски раз вој се ла у Ср би ји; 

•  ин сти ту ци о на ли за ци ју из вр шних ор га на и цен та ра 
што пред ви ђа да се при Ми ни стар ству по љо при-
вре де, шу мар ства и во до при вре де фор ми ра Упра ва 
за се ло, као и цен три у ре ги о ни ма и оп шти на ма, а 
при Ми ни стар ству за рад и со ци јал ну по ли ти ку да 
се осну је Упра ва за де мо граф ски раз вој, ко ја ће се 
ба ви ти об но вом и де мо граф ским раз во јем у др жа-
ви, по себ но ру рал них под руч ја, са аде кват ним сред-
стви ма и суб вен ци ја ма на ме ње ним из др жав ног бу-
џе та, ко ји ће би ти пла ни ра ни на го ди шњем ни воу у 
скла ду са по тре ба ма;

•  за по ве ћа ње сто пе на та ли те та у се ли ма одо бра ва-
ње по себ них сти му лан са, док ће по себ на па жња 
би ти по све ће на обра зо ва њу и раз во ју мла дих у до-
ме ну по ве ћа ња про фи та бил но сти по љо при вре де, 
се о ског ту ри зма, тра ди ци о нал них и но вих за на та, 
жен ског пред у зет ни штва по ве за ног са про из вод-
њом у до ма ћин стви ма и дру го; 

•  ви ше стру ко по ве ћа ње ин ве сти ци ја у да љи раз вој 
и из град њу це ло куп не ин фра струк ту ре (са о бра ћај-
не, ко му нал не и те ле ко му ни ка ци о не), стам бе них и 
оста лих по треб них се о ских обје ка та, за тим обје ка-
та про све те, кул ту ре, са ла и дво ра на за оку пља ње, 
спорт ских игра ли шта, итд.; 

•  по ред по љо при вре де, раз ви ја ће се и пра те ће ин ду-
стри је и услу ге, и на сто ја ти да се сма њи за ви сност 
од вла сни штва над зе мљом. Ти ме би се ство ри ле 
мо гућ но сти за за по шља ва ње и рад и у оста лим при-
вред ним де лат но сти ма и за по ве ћа ње из во ра до-
хот ка из не по љо при вред них ак тив но сти, као што 
су: шу мар ство, во до при вре да, раз не услу жне де-
лат но сти (тр го ви на, ту ри зам, са о бра ћај), за нат ство, 
до ма ћа ра ди ност, као и у про све ти, кул ту ри и дру-
гим дру штве ним де лат но сти ма и об ли ци ма жи во та 
и ра да на се лу;
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•  та ко ђе ће се пред у зе ти ме ре да се обез бе ди со ци-
јал но (здрав стве но, пен зи о но и ин ва лид ско) оси гу-
ра ње, кул тур но про све ћи ва ње, као и да се по диг не 
обра зов ни ни во по љо при вред ни ка; 

•  по себ не ме ре ће би ти пред ви ђе не за под сти ца ње 
удру жи ва ња про из во ђа ча и дру гих дру штве них 

гру па на се лу (до но ше ње за ко на и под за кон ских 
ака та ко ји ће омо гу ћи ти удру жи ва ње и ор га ни зо ва-
ње уче сни ка у по љо при вре ди);

•  по др шка из град њи и очу ва њу ре ги о нал ног иден-
ти те та, при ме на ак тив ног мар ке тин га и ства ра ње 
брен до ва.
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ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НА ПАРТ НЕР СТВА КАО МО ДЕЛ ФИ НАН СИ РА ЊА ЕКО НОМ СКОГ РАЗ ВО ЈА СР БИ ЈЕ

У пе ри о ду 1991-2000. го ди не ин ве сти ци је у основ-
на сред ства у Ре пу бли ци Ср би ји су опа да ле по 

про сеч ној го ди шњој сто пи од -13,0%, да би на кон тог 
пе ри о да до шло до њи хо вог ра ста, али недо вољ ног 
да би се фор ми рао зна чај ни ји тренд до сти за ња раз-
во ја зе ма ља у ју го и сточ ној Евро пи ко је пред ста вља ју 
из ве стан ета лон по ре ђе ња за успе шан пут од зе ма ља 
са тран зи ци о ном еко но ми јом, до зе ма ља са ка рак те-
ри сти ка ма раз ви је них. У струк ту ри укуп них ин ве сти-
ци ја до шло је до знат ног по ве ћа ња уче шћа ин ве-
сти ци ја при ват ног сек то ра са 20,3% у 2000. го ди ни, 
од но сно 26,5% у 2003. го ди ни на 45,5% у 2008. го ди-
ни. Са по ја вом кри зе овај тренд је по чео да се ме ња, 
та ко да ин ве сти ци је др жа ве опет до би ја ју на зна ча ју. 

Ин ве сти ци је у вред но сти од нај ма ње 8 ми ли јар ди 
евра го ди шње (око 25 % БДП) су основ ни услов да 
Ср би ја по ве ћа свој бру то до ма ћи про из вод, да се ста-
би ли зу је ин фла ци ја, на ни воу од око 4 %,  да се сма-
њи спољ но тр го вин ски де фи цит и да се по ве ћа за по-
сле ност. Уче шће ин ве сти ци ја у основ на сред ства у 
БДП у 2008. го ди ни из но си ле су око 17%, што је би ло 
ис под ни воа но вих чла ни ца ЕУ и зе ма ља у окру же њу 
(Бу гар ска 23,8%, Ру му ни ја 23,1%, и Хр ват ска 29,3%), 
а у то ку 2009. го ди не до шло је до дра стич ног па да 
од око 40 %. У 2011. го ди ни су ин ве сти ци је чи ни ле 
са мо око 10 % БДП зе мље. А је ди ни зна чај ни ји из вор 
њи хо вог фи нан си ра ња је зе ду жи ва ње зе мље. ДСС је 
уве ре на да је та квом при сту пу фи нан си ра ња раз во ја 
до шао крај. 

Због успо ра ва ња про це са при ва ти за ци је, оп струк ци-
је у ре фор ми јав ног сек то ра и још увек не по вољ ног 
ин ве сти ци о ног ам би јен та за ве ћа ула га ња до ма ћих и 
стра них ин ве сти то ра, пла но ви о по ве ћа њу при вред-
них ин ве сти ци ја из о ста ју. С дру ге стра не, пре до ми-
нант но усме ра ва ње бу џет ских сред ста ва у со ци јал не 
фон до ве и др жав ну по тро шњу је до ве ло до то га да 
из о ста ју и ин ве сти ци је у ин фра струк тур не про јек те. 
Др жа ва у ко јој се пре ко две тре ћи не бу џе та тро ши 
на со ци јал не тран сфе ре и пла те у јав ној упра ви не ма 
из гле да да из бу џе та фи нан си ра убр за ни еко ном ски 
раз вој.  Сред ства на ме ње на ка пи тал ним ин ве сти ци-

ја ма се сма њу ју уме сто да се по ве ћа ва ју, а јав ни дуг 
др жа ве се по ве ћа ва без ефе ка та у до ме ну ин фра-
струк ту ре. 

Да ље за ду жи ва ње зе мље до во ди у опа сност ма кро-
е ко ном ску ста бил ност. грин филд ин ве сти ци је су за у-
ста вље не; та ко је, од укуп них стра них ин ве сти ци ја, са-
мо 20 % би ло на ме ње но из град њи но вих ка па ци те та. 
Је ди ни уго вор о кон це си ји ко ји је Ср би ја скло пи ла за 
из град њу пу та, ауто пут Хор гош-По же га, је рас ки нут.

Ор га ни јав не упра ве има ју од го вор ност да обез бе де 
еко ном ску и со ци јал ну ин фра струк ту ру, као  и ква-
ли тет не јав не услу ге, што под ра зу ме ва да се ула же 
у пу те ве, же ле зни цу, мо сто ве, енер гет ске објек те, 
те ле ко му ни ка ци је, као и  у обра зов не, здрав стве не, 
без бед но сне и дру ге објек те на ме ње не за до во ље њу 
дру штве них по тре ба. 

При из бо ру на чи на ис пу ња ва ња од го вор но сти, др-
жав ни ор га ни су пред ди ле мом да ли да ис пу не сво ју 
уло гу у соп стве ној ре жи ји, или да ис пу ња ва ње по-
тре ба пре пу сте при ват ној ком па ни ји или не ком кон-
зор ци ју му. 

Мо дел у ко ме се до из ве сне ме ре за др жа ва уче шће 
др жа ве у ис пу ња ва њу јав них по тре ба, али се сма њу-
је уче шће у њи хо вом фи нан си ра њу или пру жа њу, је 
за сно ван на парт нер ству јав ног и при ват ног сек то ра. 

Ова кав мо дел са рад ње ни је ни ка ква но ви на. У 19. 
ве ку су уго во ри ма о са рад њи др жа ве и при ват них 
ула га ча ре а ли зо ва ни про јек ти као што су Су ец ки ка-
нал, Тран сси бир ска ма ги стра ла, Ај фе ло ва ку ла и дру-
ги. У про јек те у обла сти здрав ства, ин фра струк ту ре и 
од бра не у Ве ли кој Бри та ни ји уло же но је ви ше од 65 
ми ли јар ди фун ти при ват ног ка пи та ла. У Грч кој је, у 
по след њих не ко ли ко го ди на, у са рад њи са при ват-
ним сек то ром ре а ли зо ва но 52 про јек та укуп не вред-
но сти од 5,7 ми ли јар ди евра, а нај ве ћи ме ђу њи ма је 
но ви аеро дром у Ати ни, ауто пут Ати на - Пе ло по нез и 
мост ко ји спа ја то (по лу)остр во са за пад ним де лом 
коп на. 



214

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

У Че шкој Ре пу бли ци су при ме ном овог мо де ла са рад-
ње при ват ног и јав ног сек то ра фи нан си ра ли из град-
њу згра де вр хов ног су да, број них бол ни ца, ауто пу та 
од аеро дро ма до Пра га. У Ма ђар ској је ЈПП по ве зан 
са из град њом ауто пу та М5 и М6, сту дент ских ин тер-
на та, бол ни ца и за тво ра. У Сло вач кој Ре пу бли ци је 
та ко из гра ђен ауто пут тра се Д1 Бра ти сла ва -Жи ли-
на, уве де на је услу га елек трон ске на пла те пу та ри не, 
за жи ве ли су број ни про јек ти упра вља ња от па дом, 
одр жа ва ње пу те ва дру ге и тре ће ка те го ри је, јав но 
осве тље ње у на се ље ним ме сти ма. У Пољ ској је, по-
ред оста лог, из гра ђен спорт ски цен тар у Кра ко ву. 
Хр ват ска је ве ћи део но вих ауто пу те ва из гра ди ла по 
овом мо де лу, Ал ба ни ја је из гра ди ла нај но ви ји аеро-
дром, Сло ве ни ја пу те ве. У Сло ве ни ји има мо при мер 
Ма ри бо ра ко ји је свој про блем ка на ли за ци је ре шио 
пу тем кон це си је, као и Кон стан ца у Ру му ни ји. 

Са мо у Ср би ји не ма при ме ра ве ћег про јек та ко ји је 
фи нан си ран и за вр шен на овај на чин. У то ку је са мо 
не ко ли ко про је ка та одр жа ва ња град ске чи сто ће и 
ре ци кла же от па да у ма њим гра до ви ма и ор га ни за-
ци ја јав ног пре во за. Ме ђу тим, све су то ма ли про јек ти 
са ма лим ути ца јем на ин фра струк ту ру и но во за по-
шља ва ње. 

Раз ло га мо же би ти мно го за не у спех у овој обла сти, 
али је дан је основ ни -  не ма до вољ но зна ња за ши ро-
ку при ме ну пред но сти овог мо де ла са рад ње јав ног 
и при ват ног сек то ра. Три де сет го ди на у Ср би ји ни је 
из гра ђен ни је дан зна ча јан ка па ци тет за про из вод њу 
елек трич не енер ги је. Има мо спрем на два про јек та, 
по сто ја ло је 14 за ин те ре со ва них парт не ра, али су у 
то ку по ступ ка сви од у ста ли. Ни су од у ста ли због не-
а трак тив но сти по сла већ због не а де кват ног ути ца ја 
на про је кат ко ји би има ли. Са свим дру га чи ји по ло жај 
би оства ри ли у про јек ту ЈПП. Ова ко, по сле две го-
ди не тен дер ске про це ду ре, вра ће ни смо на по че так. 
Го то во да не ма ве ћег гра да ко ји не ма про бле ма са 
гре ја њем или во до во дом и ка на ли за ци јом, а о ста њу 
пут не мре же да и не го во ри мо, а је ди ни из вор но вих 
ин ве сти ци ја без из два ја ња из бу џе та је још увек за-
по ста вљен. 

Основ на иде ја ЈПП ле жи у бо љем ко ри шће њу ис-
ку ста ва и спо соб но сти при ват ног сек то ра у ис пу ња-
ва њу по тре ба ко ри сни ка услу га, при че му не до ла зи 
до трај ног пре ла ска од лу чи ва ња или вла сни штва на 
при ват ног ин ве сти то ра. 

Ка рак те ри сти ка уго во ра о ЈПП  је да се од но се на про-
јек те ко ји има ју ду го роч ну осно ву те је пе ри од њи хо вог 
ва же ња из ме ђу 10-30 го ди на, али ни су рет ки ни уго во-
ри са ду жим пе ри о дом ва же ња. У уго во ри ма о ЈПП је 
ве ли ка па жња по све ће на по де ли ри зи ка про јек та. Чак 
се мо же ре ћи да су то уго во ри чи ја је то су шти на. У нај-
ве ћем де лу ри зи ке пре у зи ма при ват ни сек тор као це ну 
уче шћа у про јек ту, али је пра ви ло да кон кре тан ри зик 
тре ба да пре у зме парт нер у про јек ту ко ји мо же бо ље да 
га кон тро ли ше и не у тра ли ше (ри зик из град ње, ри зик 
усва ја ња ад ми ни стра тив них ба ри је ра, ри зик тра жње 
за услу гом). При ват ни ула га чи се по пра ви лу укљу чу ју у 
ви ше фа за про јек та, ка да до ђе до по тре бе за ула га њем 
ве ћег де ла сред ста ва или до кон крет них ак тив но сти 
на ре а ли за ци ји про јек та, од ко јих ће за ви си ти и са ма 
екс пло а та ци ја ефе ка та про јек та, као што су из град ња, 
ре кон струк ци ја, ко ри шће ње, одр жа ва ње, пру жа ње 
услу га. Прет ход не фа зе обич но ре а ли зу је и фи нан си ра 
др жа ва, из бу џе та или из сред ста ва јав ног сек то ра. 

ЈПП про јек ти су пот пу но или нај ве ћим де лом фи нан-
си ра ни из сред ста ва при ват ног сек то ра, а пру жа ње 
услу га се на пла ћу је би ло ди рект но од ко ри сни ка или 
од јав ног сек то ра, или ком би на ци јом ова два при сту-
па (др жа ва суб вен ци о ни ра це не услу га). При то ме, 
са свим је ја сно, ЈПП про је кат мо ра би ти ис пла тив за 
обе стра не. Еко ном ска ис пла ти вост про јек та се утвр-
ђу је и при прем ној фа зи про јек та, на осно ву по ре ђе ња 
тро шко ва и при хо да про јек та ка да се он ре а ли зу је у 
кла сич ној фор ми и пу тем ЈПП. 

При ме на мо де ла ЈПП у ре а ли за ци ји др жав них про-
је ка та омо гу ћу је усред сре ђи ва ње на кључ не ком пе-
тен ци је и ко ри шће ње ис ку ста ва јав ног и при ват ног 
сек то ра. При ват ни парт нер се укљу чу је у фа зе у ко ји-
ма до ми ни ра ју тех нич ке ком пе тен ци је про јек та, док 
јав ни сек тор има уло гу кон тро ло ра и ре гу ла то ра про-
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јек та–де фи ни са ње ци ље ва (по тре бе гра ђа на, јав ни 
ин те рес, ква ли тет пру же них услу га, це не), кон тро ла 
ис пу ње но сти ро ко ва и про јект них зах те ва.

Про јек те ЈПП мо же мо ди фе рен ци ра ти на уго вор не 
и ин сти ту ци о нал не. У уго вор ним про јек ти ма ЈПП се 
де фи ни ше уло га свих уче сни ка у про јек ту и од го вор-
ност за ис пу ње ње од ре да ба из уго во ра. Уго вор од ре-
ђу је све еле мен те це не и ко ри сти уче шћа у про јек ту. 
Ин сти ту ци о нал ни ЈПП пред ви ђа фор ми ра ње за јед-
нич ког пред у зе ћа др жа ве и при ват ног ула га ча, ра ди 
фи нан си ра ња, из град ње, ре кон струк ци је, ко ри шће-
ња, одр жа ва ња и пру жа ња услу га. 

Пред но сти ко је ЈПП пру жа су очи глед не: 

•  ин ве сти ци о не тро шко ве сно си при ват ни сек тор;
•  пла ћа ња ко ри сни ка услу га су при ход при ват ног 

сек то ра, у скла ду са уче шћем у фи нан си ра њу и сно-
ше њу ри зи ка;

•  пре те жни део ри зи ка сно си из во ђач про јек та (че сто 
све);

•  ви ше фа за про јек та чи ни пред мет на бав ке и мо же 
укљу чи ти про јек то ва ње, ис по ру ку опре ме, из град-
њу, одр жа ва ње, ко ри шће ње у то ку екс пло а та ци је, 
на пла ту услу га. 

Раз ли ке у мо де ли ма ЈПП су ре зул тат раз ли чи тог на-
чи на по де ле ри зи ка из ме ђу јав ног и при ват ног сек-
то ра, ни воа уче шћа при ват ног сек то ра у про јек ту. 
Ра спон уче шћа при ват ног сек то ра у про јек ту ЈПП 
укљу чу је го то во увек уче шће у ви ше фа за про јек та. 
 
Ope ra te Ma in tain (ко ри шће ње и одр жа ва ње) мо дел 
под ра зу ме ва да јав ни сек тор да је при ват ном уче-
сни ку на ко ри шће ње од ре ђе ну ак ти ву ко јом рас по-
ла же, ра ди пру жа ња јав не услу ге. Вла сни штво над 
сред стви ма се не ме ња. При ват ни сек тор се бри не о 
ква ли те ту пру жа ња услу ге и одр жа ва њу пре пу ште-
ног сред ства. Ово је фор ма ко ја у ре ал ном сек то ру 
но си на зив аут сор синг. Обич но се ра ди о по сте је ћој 
ин фра струк ту ри ко ју јав ни сек тор ни је у ста њу ефи-
ка сно да одр жа ва и екс пло а ти ше (Бе о град ске елек-

тра не, бе о град ски јав ни пре воз, Же ле зни це Ср би је, 
ло кал ни во до во ди, ка на ли за ци је и то пла не...)

Bu ild Ope ra te Tran sfer (BОТ - из град ња, ко ри шће ње, 
пре нос вла сни штва) мо дел под ра зу ме ва да при ват-
ни парт нер оба збе ђу је при пре му, ре а ли за ци ју, ко ри-
шће ње и одр жа ва ње у то ку екс пло а та ци је, док ва жи 
уго вор о кон це си ји. По ис те ку уго во ра, ак ти ва ко ју је 
из гра дио при ват ни парт нер, пре ла зи на ко ри шће ње 
јав ном сек то ру, у до го во ре ном ни воу одр жа ва ња и 
ста ња. Уго вор о одр жа ва њу или чак и ко ри шће њу ак-
ти ве мо же би ти про ду жен на до дат ни рок, ако јав ни 
сек тор и да ље ни је у ста њу да ор га ни зу је пру жа ње 
услу га и одр жа ва ње ак ти ве. 

De sign, Bu ild, Fi nan ce, Ope ra te (DBFO - про јек то ва ње, 
из град ња, фи нан си ра ње, ко ри шће ње) мо дел пре ба-
цу је нај ве ћи део ри зи ка на при ват ни сек тор, али се 
ни ка да не мо же пре не ти вла сни штво на при ват ног 
вла сни ка. Овај мо дел се нај че шће на зи ва кон це си ја. 

Bu ild Own Ope ra te (BОО - из град ња, вла сни штво, 
ко ри шће ње) мо дел је вр ло бли зак при ва ти за ци ји. 
Јав ни сек тор пре пу шта при ват ном ин ве сти то ру да 
уло жи у из град њу не ке ин фра струк ту ре или објек та, 
по ста је ње гов вла сник и трај но мо же пру жа ти услу-
ге ко ри шће њем те ак ти ве, док јав ни сек тор има уло-
гу ре гу ла то ра или кон тро ло ра ква ли те та пру жа ња 
услу ге, на осно ву уго во ра. Ова кав мо дел је по го дан 
за про јек те у до ме ну енер ге ти ке и те ле ко му ни ка ци ја, 
где по сто ји до ми нан тан ути цај ре гу ла тор них те ла на 
кон ку рен ци ју и усло ве по сло ва ња у гра ни. 

Од лу ку о из бо ру мо де ла ЈПП про јек та је по треб но 
до не ти на ба зи мо гу ћих фор ми фи нан си ра ња, за кон-
ских огра ни че ња, по ре ских олак ши ца и под сти ца ја 
ко је је мо гу ће оства ри ти (ЕУ фон до ви, др жав ни под-
сти ца ји, до на ци је…). ЈПП по др жа ва ју ин сти ту ци је као 
што су Европ ска ин ве сти ци о на бан ка, Европ ска бан-
ка за об но ву и раз вој, Свет ска бан ка, ОЕЦД и др. 

При ли ке за при ме ну ЈПП у Ср би ји су број не, јер су по-
тре бе за ин ве сти ци ја ма у ин фра струк ту ру на ра сле у 
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то ку ду гог пе ри о да из о стан ка ин ве сти ци ја и због не-
ра ци о нал ног ула га ња у не ким обла сти ма. Има ју ћи у 
ви ду при о ри те те раз во ја еко ном ске и со ци јал не ин-
фра струк ту ре у Ср би ји мо же се ре ћи да су нај зна чај-
ни је при ли ке за ЈПП про јек те ве за не за ула га ње у: 

1.  Пут ну ин фра струк ту ру
•  Ко ри дор 10
•  Ауто пут до Ју жног Ја дра на
•  Ауто пут Вр шац - Но ви Сад
•  Ауто пут Ру ма – Ша бац – Ма ли Звор ник
•  Мо сто ви – Бе о град, Но ви Сад
•  Ту не ли 
•  Гра нич ни пре ла зи и ца рин ска скла ди шта
•  На пла та пу та ри на
•  Пар ки ра ли шта (ин те грал ни си стем 

пар ки ра ња, га ра же)

2. Енер ге ти ку
•  Ју жни ток
•  Ба нат ски двор
•  Тер мо е лек тра не Ко лу ба ра и Ни ко ла Те сла
•  Га си фи ка ци ја на се ља

3. Же ле знич ку ин фра струк ту ру
•  Же ле знич ка ста ни ца Про коп
•  Елек три фи ка ци ја пру га
•  Же ле знич ки ко ри дор 10, Ниш – Ди ми тров град
•  На бав ка и екс пло а та ци ја те рет них ва го на

4. Лу ке на Ду на ву, Са ви и Ти си
•  Из град ња и опре ма ње
•  Плов ни и скла ди шни ка па ци те ти – Пра хо во, Пан че во,...

5. Те ле ко му ни ка ци је
•  Фик сна и мо бил на те ле фо ни ја
•  Ин тер нет

6. Здрав ство
•  здрав стве не уста но ве (бол ни це, ре ха би ли та ци о ни 

цен три, ле чи ли шта за не по крет не, ла бо ра то ри је) – 
из град ња и опре ма ње

•  опре ма за ла бо ра то ри је и ди јаг но сти ку

•  хит не слу жбе
•  ин фра струк ту ра здрав ства (уни шта ва ње ме ди цин-

ског от па да, пе ри о ни це, то пла не).

7. Обра зо ва ње
•  Згра де фа кул те та
•  Ин тер на ти и до мо ви за сту ден те

8. Жи вот на сре ди на – еко ло ги ја
•  во до снаб де ва ње (во до вод, ка на ли за ци ја, от пад не 

ин ду стриј ске во де)
•  то пла не
•  упра вља ње от па дом (ре ци кла жа и спа љи ва ње от-

па да,..)
•  про јек ти енер гет ске ефи ка сно сти, ве тре ња че, би о-

плин и др.

9. Пра во су ђе и уну тра шњи по сло ви
•  Згра де и ком плек си (за тво ри, објек ти су до ва, по ли-

циј ске ста ни це, ва тро га сне ста ни це)

10. Ин фор ма ци о не тех но ло ги је
•  е-Вла да, е-Здрав ство
•  ин фор ма ти за ци ја школ ства,
•  си гур но сни си сте ми јав не упра ве
•  из ра да јав них ис пра ва (па со ши, до зво ле, здрав-

стве не књи жи це...)

11. Спорт
•  Мил ти функ ци о нал ни објек ти за спорт и ре кре а ци ју
•  Деч ја игра ли шта
•  Ба зе ни

Да би цео по сао био ефи ка сно ре а ли зо ван, у окви ру 
ми ни стар ства ко је је за ду же но за раз вој ин фра струк-
ту ре, нео п ход но је фор ми ра ти кан це ла ри ју за ЈПП, 
као је ди ни цу чи ји ка дров ски и ин сти ту ци о нал ни ка-
па ци те ти тре ба да од го ва ра ју зна ча ју про је ка та ко ји 
ће им би ти по ве ре ни. 

Уво ђе ње мо де ла ЈПП у прак су фи нан си ра ња др жав-
них и ло кал них ин фра струк тур них и со ци јал них про-
је ка та су број ни, због че га се ДСС сна жно за ла же за 
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што ско ри је усва ја ње по треб них за ко на, фор ми ра ње 
ма пе по тен ци јал них ЈПП про је ка та и ин сти ту ци о нал-
них ка па ци те та при ми ни стар стви ма ко ји су до вољ ни 
да се ефи ка сно за поч не са при вла че њем ула га ча из 
зе мље и ино стран ства у ове про јек те. 

Сле де ћи ове пре по ру ке мо гу се оства ри ти ко ри сти у 
ви ду еко ном ске ис пла ти во сти про јек та, јер спа ја ње 
ви ше фа за про јек та у јед ну на бав ку ко ју ре а ли зу-
је јед на фир ма или је дан кон зор ци јум сма њу је це ну 
њи хо ве ре а ли за ци је. При ват ни парт нер та да има ви-
ше раз ло га да ква ли тет но оба вља све фа зе јер про-
пу сти и це на у јед ној оп те ре ћу ју ефи ка сност у дру-
гим фа за ма, за ко је има од го вор ност. Парт нер сти че 
ду го роч ни и ком плек сни know-how за ре а ли за ци ју и 
упра вља ње про јек ти ма, што га ран ту је ви ши ква ли-
тет услу га за исту це ну, или ни же це не за исти ква-
ли тет услу га.

ЈПП омо гу ћу је фи нан си ра ње ре а ли за ци је про је ка та 
из при ват них из во ра, што омо гу ћу је да тро шко ви про-
јек та не по ве ћа ју јав ну по тро шњу и јав ни дуг др жа ве. 
Та ко ђе, при ме на прин ци па ЈПП до во ди до скра ћи ва-
ња вре ме на уво ђе ња ре зул та та про јек та у упо тре бу. 
За са да се ве ли ки број про је ка та јав не упра ве ре а ли-
зу је са ве ли ким пре ко ра че њем ро ко ва за вр шет ка. У 
усло ви ма ин фла ци је, то зна чи и крах фи нан сиј ске кон-
струк ци је не ких про је ка та. При ват ни ин ве сти тор ко ји 
се за ду жи ра ди фи нан си ра ња про јек та бри не о нај бр-
жем за вр шет ку, што је нај бо ља га ран ци ја ефи ка сне 
ре а ли за ци је. С дру ге стра не, по што је на пла та ефе ка та 
про јек та мо гу ћа тек по сле ње го вог за вр ше та ка, при-
ват ни ин ве сти то ри су ите ка ко за ин те ре со ва ни да се 
по шту ју ро ко ви ре а ли за ци је и да су они што кра ћи. На 
тај на чин се до ла зи и до по што ва ња бу џе та про јек та, 
јер сва ко пре ко ра че ње бу џе та про је ка та па да на те рет 
при ват ног ин ве сти то ра. У ЈПП про јек ти ма др жа ва мо-
же да пла ни ра ду го го ди шње фи нан си ра ње про јек та 
или услу га у ве зи са про јек том, при че му се ра чу на и на 
при хо де од пар ти ци па ци је ко ри сни ка услу га.

Јед на од вр ло зна чај них про ме на до ко јих би до ве ла 
при ме на ЈПП мо де ла је да ће про је кат фи нан си ра ти 

са да шње ге не ра ци је, а ефек те про је ка та ће ко ри сти-
ти на ред не, ма да са да по сто је број ни обр ну ти при-
ме ри, што ни је аде ква тан од нос пре ма бу дућ но сти 
Ср би је. 

Зна чај на ка рак те ри сти ка ЈПП је да јав ни сек тор, по-
ред то га што не фи нан си ра ре а ли за ци ју, не гу би кон-
тро лу над ре а ли за ци јом про је ка та ни у јед ној фа зи. 
Пр во, вла сни штво је то ком це лог пе ри о да уго во ра у 
ру ка ма др жа ве. Дру го, ре гу ла тор на те ла за јав не сер-
ви се има ју не по сре дан ути цај на ре а ли за ци ју про јек-
та и у фа зи екс пло а та ци је, а као тре ће, о ре а ли за ци ји 
про јек та се са ста вља ју вр ло де таљ ни уго во ри ко ји ма 
је про пи сан ни во и об лик за шти те јав них ин те ре са 
ко ји увек мо ра би ти по што ван. 

У окви ру про је ка та ЈПП сва ки парт нер мо же да се по-
све ти оба вља њу оних фа за про јек та за ко је има ве ће 
ком пе тен ци је и мо гућ ност кон тро ле, чи ме је за га ран-
то ва на ефи ка сност и ква ли тет ре а ли за ци је. Ин те рес 
при ват ног сек то ра је да кроз ква ли тет ни ју услу гу 
до ђе до ве ћег ко ри шће ња услу га, а бо љи ква ли тет 
услу га је по ве зан са бо љом на пла том. 

Ге не рал но, др жа ва и јав ни сек тор има ју од го вор ност 
за јав не услу ге, ко ју не мо гу пре не ти на дру ге, али 
ако њи хо во пру жа ње пре но си ве ћем бро ју при ват них 
парт не ра до ла зи до кон ку рен ци је у ква ли те ту пру жа-
ња услу ге и ве ће за ин те ре со ва но сти за еко ном ски 
по ло жај гра ђа на и при вре де.

Има ју ћи у ви ду на ве де не ко ри сти од при ме не овог 
мо де ла фи нан си ра ња раз вој них про је ка та мо же се 
ре ћи да ЈПП пред ста вља раз вој ну шан су Ср би је ко ја 
је до са да нео прав да но за по ста вље на. Са мо про јек-
ти чи ја ре а ли за ци ја је нео п ход на у нај ско ри је вре-
ме, као што је за вр ше так из град ње Ко ри до ра 10 
и ауто пу та пре ма Цр ној Го ри, Ју жни ток, из град ња 
но вих бло ко ва у тер мо е лек тра на ма, ре кон струк ци ја 
же ле зни ца, из град ња бол ни ца и дру го, мо гу да у на-
ред них пет го ди на при ву ку од три до пет ми ли јар ди 
евра ула га ња при ме ном не ког од пред ло же них мо-
де ла ЈПП. 
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СА О БРА ЋАЈ И ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

25.1. раз ви је ност и зна чај са о бра ћа ја за 
при вре ду Ср би је 

Са о бра ћај је основ ни чи ни лац, не са мо раз во ја, већ 
и оп стан ка од ре ђе не дру штве не за јед ни це. Та мо где 
не до се жу са о бра ћај не ве зе, то под руч је де мо граф-
ски од у ми ре, због че га ова де лат ност има со ци о ло-
шку, еко ном ску и раз вој ну уло гу. За себ но по сма тран, 
са о бра ћај је ве о ма про пул зив на и про фи та бил на де-
лат ност, а ка да се ова де лат ност са гле да ва у ши рем 
сми слу, по у зда но се мо же ре ћи да је са о бра ћај основ 
дру штве ног раз во ја и ње гов глав ни ин те гра тив ни 
чи ни лац. У Ср би ји са о бра ћај има по се бан зна чај јер 
су, за ула га ње у ње го ву ин фра струк ту ру, по треб на 
вр ло зна чај на сред ства (ви ше од 10 ми ли јар ди евра 
са мо у на ред них пет го ди на) за успе шно по сло ва ње 
вр ло ве ли ког бро ја гра ђе вин ских и дру гих ком па ни ја, 
што ути че на раз вој број них пра те ћих де лат но сти, као 
што су тр го ви на, ту ри зам, ин ду стри ја во зи ла и дру го. 

Да је са о бра ћај дао вр ло зна ча јан до при нос укуп-
ном еко ном ском ра сту до ка зу ју и по да ци о по ра сту 
фи зич ког оби ма те рет ног са о бра ћа ја, ко ји је у прет-
ход ном пе ри о ду ра стао по про сеч ној го ди шњој сто пи 
од 11,4 %, што је дво стру ко ве ћи раст у од но су на 
про сек ра ста БДП. Та ко ђе, тран зит ро бе пре ко Ср би је 
у свим ви до ви ма са о бра ћа ја по ве ћао се за 6 пу та у 
по след њих де сет го ди на, што је ја сна по твр да зна ча-
ја ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је, ко ји ни је до вољ-
но ис ко ри шћен. Фи зич ки обим пут нич ког са о бра ћа ја 
је ра стао по сто пи од 3 % го ди шње, али је то ви ше 
по сле ди ца не до вољ не раз ви је но сти ин фра струк ту ре 
не го не спо соб но сти да се пру же са о бра ћај не услу ге. 

Је дан од нај зна чај ни јих до при но са са о бра ћа ја еко-
ном ском раз во ју Ср би је, по себ но ње го вој бу дућ но сти, 
се ис ка зу је бро јем за по сле них у овој де лат но сти у ко-
јој, и на овом ни воу раз во ја, ра ди пре ко 100 хи ља да 
љу ди, што чи ни 7,6 % од укуп ног бро ја за по сле них, 
ко ји оства ру ју 14,9 % укуп не бру то до да те вред но сти.

По во љан при род но-ге о граф ски по ло жај Ср би је 
пред ста вља на шу ком па ра тив ну  пред ност за раз вој 

коп не ног, реч ног и ва зду шног са о бра ћа ја и омо гу-
ћа ва при вла че ње тран зит ног са о бра ћа ја. Ср би ја се 
на ла зи у сре ди шту Бал ка на, на рас кр шћу глав них 
европ ских са о бра ћај них ко ри до ра 7 и 10. Пре ко на-
ше те ри то ри је пру жа ју се нај кра ће и нај ра ци о нал ни је 
тран зит не друм ске и же ле знич ке ве зе од за пад не и 
сред ње Евро пе ка де лу зе ма ља ју жне Евро пе и зе-
мља ма Бли ског и Да ле ког ис то ка. 

Сла бо раз ви је на ин фра струк ту ра и не а де кват на ор-
га ни за ци ја са о бра ћа ја пред ста вља ве ли ку пре пре ку 
при вред ном ра сту, по ве ћа њу про дук тив но сти, кон ку-
рент но сти и за по сле но сти, бр зој и ква ли тет ни јој раз-
ме ни до ба ра и услу га Ср би је са окру же њем и све том. 
Они ко ји би тре ба ло да бу ду од го вор ни мо ра ли би 
ово да зна ју и та кво ста ње са мо нас на во ди на за кљу-
чак да ни је по сто јао пра ви лан при ступ пре ма основ-
ном чи ни о цу дру штве ног раз во ја. Сред ства од при ва-
ти за ци је, уме сто да се тро ше у из град њу са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре, усме ра ва ју у по тро шњу. И да ље се 
на ста вља по гре шна еко ном ска по ли ти ка ко јом се 
др жа ва за ду жу је за по пу ну бу џе та и ти ме се су жа ва 
про стор за раз вој не про јек те у до ме ну са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре.

Ср би ја је окру же на Па не вроп ским са о бра ћај ним ко-
ри до ри ма и њи хо вим кра ци ма и то: Ко ри дор 4: Бу-
дим пе шта-Арад-Кра јо ва-Со фи ја-Со лун; Крак Ко ри-
до ра 4а: Арад-Бу ку решт-Кон стан ца; Крак Ко ри до ра 
5ц: Бу дим пе шта-Ша мац-Са ра је во-Пло че и Ко ри дор 
8: Ва ло на-Ти ра на-Ско пље-Со фи ја. По ред на ве де них 
Ко ри до ра, тре ба по ме ну ти и Ја дран ску ма ги стра лу 
ко ја ће дуж Ја дран ске оба ле спо ји ти кра ке Ко ри до ра 
5а и 5ц, тј. Ри је ка – Пло че, на да ље пре ко Ду бров ни ка 
до Цр не Го ре где се  спа ја са Ко ри до ром 8 у Ва ло-
ни. Сви Ко ри до ри се убр за но гра де, а Ср би ја по ста је 
изо ло ва но са о бра ћај но остр во. И дру ге др жа ве има ју 
при вред не по те шко ће, али има ју и на ци о нал но од го-
вор ни је вла де, спро во де стра те ги је, док Ср би ја још 
ни је ушла у фа зу њи хо вог од го вор ног усва ја ња. Ово 
ни је вре ме у ко ме се тре ба по га ђа ти и кал ку ли са ти да 
ли тре ба гра ди ти са о бра ћај ну ин фра струк ту ру, већ је 
по след њи час за  убр за на ула га ња у овом сек то ру на 
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ба зи ду го роч не, еко ном ски и ге о стра те шки оправ да-
не стра те ги је.  

При ли ком де фи ни са ња стра те шког окви ра и ци ље ва 
раз во ја те ле ко му ни ка ци ја, же ле знич ког, друм ског, 
вод ног и ва зду шног тран спор та по ла зи се од про це-
не по сто је ћих усло ва, функ ци о нал не спо соб но сти за 
до сти за ње по ста вље них еко ном ских ци ље ва и ко ор-
ди на ци је са раз вој ним стра те ги ја ма дру гих др жа ва и 
ин те гра ци ја.

По треб но је ство ри ти тр жи шно ори јен ти сан са о бра-
ћај ни си стем, ком па ти би лан и ин те гри сан са др жа-
ва ма у ре ги о ну са ко ји ма би тре ба ло раз ви ја ти за-
јед нич ке ком пле мен тар не стра те ги је за од ви ја ње 
ме ђу на род ног тран спорт ног са о бра ћа ја и раз ви ја ња 
те ле ко му ни ка ци о них услу га и ин фра струк ту ре. Та кав 
си стем ће по ста ти осно ва отва ра ња но вих по сло ва у 
сек то ру са о бра ћа ја, али и зна чај на по др шка кон ку-
рент но сти ком па ни ја у дру гим гра на ма, по себ но у ту-
ри зму, тр го ви ни и из во зним по сло ви ма.
 

25.1.1. Стра те шки окви ри раз во ја 
са о бра ћај ног си сте ма

Са о бра ћај као ге не ра тор све у куп ног раз во ја др жа-
ве, тре ба да има ја сно де фи ни са не стра те шке прав це 
раз во ја. При ли ком де фи ни са ња стра те шког окви ра 
и ци ље ва раз во ја те ле ко му ни ка ци ја, же ле знич ког, 
друм ског, вод ног и ва зду шног тран спор та по ла зи се 
од про це не по сто је ћих усло ва, функ ци о нал не спо соб-
но сти за до сти за ње по ста вље них еко ном ских ци ље-
ва и ко ор ди на ци је са раз вој ним стра те ги ја ма дру гих 
др жа ва и ин те гра ци ја.

За ла же мо се да у обла сти са о бра ћа ја и тран спор та 
те ку два па ра лел на про це са: стра те шка ком по зи ци-
ја са о бра ћај не ин фра струк ту ре и раз мах пред у зет-
ни штва у са о бра ћај ној и тран спорт ној де лат но сти. 
То су уза јам но за ви сни и по ве за ни про це си чи ји је 
циљ по ве ћа ти тр жи ште, ин те гри са ти про стор, по-
ве ћа ти до ступ ност, омо гу ћи ти мо бил ност ста нов ни-

штва и до ба ра на одр жи вим осно ва ма. По треб но је 
ство ри ти тр жи шно ори јен ти сан са о бра ћај ни си стем, 
ком па ти би лан и у стал ној ко о пе ра ци ји са др жа ва ма 
у ре ги о ну са ко ји ма би тре ба ло раз ви ја ти за јед нич ке 
ком пле мен тар не стра те ги је за од ви ја ње ме ђу на род-
ног тран спорт ног са о бра ћа ја и раз ви ја ња те ле ко му-
ни ка ци о них услу га и ин фра струк ту ре. Та кав си стем 
ће по ста ти осно ва отва ра ња но вих по сло ва у сек то ру 
са о бра ћа ја, али и зна чај на по др шка кон ку рент но сти 
ком па ни ја у дру гим гра на ма, по себ но у ту ри зму, тр го-
ви ни и из во зним по сло ви ма. 

За ла же мо се да, у скла ду са по ли ти ком раз во ја са-
о бра ћа ја, пар ла мент до не се на ци о нал не про гра-
ме: из град ње др жав них пу те ва; раз во ја же ле знич-
ке ин фра струк ту ре; раз во ја ва зду шног са о бра ћа ја; 
раз во ја вод ног са о бра ћа ја и раз во ја ин тер мо дал ног 
тран спор та, за пе ри од од де сет го ди на. До но ше ње 
по ли ти ке раз во ја са о бра ћа ја, име но ва ње но си ла-
ца те по ли ти ке, оро ча ва ње на ци о нал них про гра ма, 
де фи ни са ње на чи на фи нан си ра ња је сте пред у слов 
ефи ка сног пла ни ра ња и пра ће ња раз во ја са о бра ћа ја 
и тран спорт ног си сте ма др жа ве.
      
Уло га вла де је да у скла ду са по ли ти ком и на ци о нал-
ним про гра ми ма до не се стра те ги је, сред њо роч не и 
го ди шње про гра ме. Та ко ђе уло га вла де је да, у скла-
ду са за ко ни ма, до вр ши под за кон ске ак те и фор ми ра 
ре гу ла тор не ин сти ту ци је. По треб но је фор ми ра ти ре-
сор но ми ни стар ство са о бра ћа ја чи ја је уло га да пра ти 
ре а ли за ци ју го ди шњих и сред њо роч них про гра ма у 
обла сти са о бра ћа ја и тран спор та, као и ре фор ми са-
ти јав на пред у зе ћа у сек то ру са о бра ћа ја ра ди ја ча ња 
пред у зет ни штва и тр жи шне по зи ци је јав них пред у-
зе ћа. По треб но је да се др жа ва из бо ри за јак са о бра-
ћај ни сек тор. Тран спорт но-ло ги стич ки сек тор мо ра 
би ти ка дар да се успе шно бо ри са кон ку рен ци јом на 
на шем и стра ном тр жи шту, ко је ће би ти ин те гри са-
но на ни воу ЕУ по прин ци пи ма ре ци про ци те та. Тран-
сфор ма ци ју јав них пред у зе ћа мо ра по мо ћи др жа ва 
сти му ли са њем раз во ја у де фи ни са ном прав цу на 
осно ву по ли ти ке раз во ја са о бра ћа ја. Об зи ром да је 
са о бра ћај ни сек тор си стем ска це ли на, ва жно је ја сно 
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де фи ни са ти шта оста је у сфе ри јав ног, а шта се мо же 
при ва ти зо ва ти. 

25.2. Друм ски са о бра ћај

Ста ње пут не ин фра струк ту ре чи ни огра ни че ње, али и 
по тен ци јал раз во ја друм ског са о бра ћа ја Ср би је. Пут-
ну мре жу Ср би је чи не са о бра ћај ни це у ду жи ни од око 
38.000 ки ло ме та ра. Од то га је уче шће Ко ри до ра 10 
са кра ци ма 10б и 10ц 812 км, од че га је за вр ше но 
све га две тре ћи не тра се. Пре ма ка те го ри за ци ји пу те-
ва, на пу те ве пр вог ре да от па да 4.891 км., на ауто пу-
те ве 634 км., на пу те ве дру гог ре да 11.540 км,  и на 
оп штин ске пу те ве 23.780 км. По гу сти ни пут не мре-
же, пре ма по вр ши ни те ри то ри је и бро ју ста нов ни ка 
у Ср би ји је три пу та ма ње са о бра ћај ни ца у од но су на 
ЕУ. (500 км/1.000 км2). Са о бра ћај на ин фра струк ту ра 
је знат но де ва сти ра на у пе ри о ду од 1991. до 2000. 
го ди не, а од та да па до да нас пре те жно се ра ди ло 
на по прав ка ма и  ре ха би ли та ци ји по је ди них са о бра-
ћај ни ца. Ма ло се ура ди ло на из град њи Ко ри до ра 10, 
а још ма ње на при пре ми из град ње ауто пу та Хор гош-
Бе о град-Ју жни Ја дран. 

И по ред очи глед них ин фра струк тур них не до ста та ка, 
друм ски тран спорт у Ср би ји пред ста вља ди на ми чан 
и до ми нан тан вид са о бра ћа ја ко ји уче ству је у пре-
во зу ро бе са 52 %. Број те рет них во зи ла од 2000. 
го ди не по ве ћао  се за 31% и  са да бро ји пре ко 130 
хи ља да во зи ла. Ова кво по ве ћа ње пред ста вља ве ли-
ко оп те ре ће ње за по сто је ћу ин фра струк ту ру. Ста рост 
во зног пар ка из но си не што ви ше од 15 го ди на, што 
се  не га тив но од ра жа ва на тех нич ку ис прав ност и си-
гур ност у са о бра ћа ју, за тим на ви со ку еми си ју штет-
них га со ва, ни ску сто пу енер гет ске ефи ка сно сти и 
слич но, што су исто вре ме но пре пре ке ме ђу на род ној 
кон ку рет но сти по ну де ових услу га, као и спо соб но сти 
да се оне пру же у зе мља ма са стро гим зах те ви ма у 
том по гле ду. 

У Ср би ји по слу је 600 пред у зе ћа ко ја се ба ве тран-
спор том ро бе и до при не ла су да се обим тран спорт-

них услу га од 2000. го ди не по ве ћа за 37 %. Ме ђу тим,  
са по ја вом еко ном ске кри зе по себ но, али и пре то-
га, при ме ћу је се тен ден ци ја сма ње ња оби ма уну тра-
шњег тран спор та и исто вре ме но по ве ћа ње оби ма у 
ме ђу на род ном тран спор ту. На осно ву то га, мо же се 
за кљу чи ти да се код нас обим про из вод ње роб них 
фон до ва сма њу је  и да има тр жи шно-ко мер ци јал ног 
про сто ра за по ве ћа ње ме ђу на род ног тран спор та. За-
то је нео п ход но пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да се 
ме ђу на род ним тран спор те ри ма омо гу ће по вољ ни ји 
усло ви за на бав ку во зи ла и оба вља ње де лат но сти, 
да се не би де ша ва ло да сво је опе ра ци је и во зи ла 
се ле у су сед не зе мље ко је у овом до ме ну ну де ве ће 
по вољ но сти.

При мет но је да друм ски пут нич ки са о бра ћај у Ср би-
ји стаг ни ра. Ста рост во зног пар ка је слич на као и у 
те рет ном са о бра ћа ју што се не га тив но од ра жа ва 
на си гур ност у са о бра ћа ју, за тим убр за но је ха ба ње 
ауто бу са због ло ше ин фра струк ту ре, оте жа не су мо-
гућ но сти на бав ке но вог во зног пар ка и сл. То има за 
по сле ди цу да се у Ср би ји оства ру је дво стру ко ма ње 
ки ло ме та ра по ста нов ни ку го ди шње, у од но су на про-
сек ЕУ (1.265 км/ста нов ни ку). По себ но је алар мант-
на си ту а ци ја у до ме ну град ског са о бра ћа ја ко ји ни је 
аде кват но ор га ни зо ван ни ти раз ви јен чак и у нај ве-
ћим гра до ви ма, где су нео п ход не ве ли ке ин ве сти ци-
је, а еко ном ска ефи ка сност тих пред у зе ћа го ди на ма 
уна зад се ме ри са мо гу би ци ма. 

Чи ње ни ца да ни у јед ном сег мен ту друм ског са о бра-
ћа ја не ма за бе ле же них стра них ула га ња, до вољ но 
го во ри о усло ви ма у ко ји ма по слу је ова де лат ност. 
ДСС је још ра ни је ис ка за ла спрем ност и во де ћу уло-
гу у на по ру да се то про ме ни. Учи ни ли смо све да се 
за кљу чи пр ви кон це си о ни уго вор о град њи ауто пу та 
на де о ни ци Хор гош-По же га, по кре ну ли пре го во ре о 
ула га њи ма дру гих др жа ва у ре кон струк ци ју срп ских 
же ле зни ца, као и при ва ти за ци ју на ци о нал ног авио 
пре во зни ка. От по ри и не ра зу ме ва ње еко ном ске ре-
ал но сти су до ве ли до од у ста ја ња од ових про је ка та 
у ман да ту вла де која је водила земљу после 2008. 
године, та ко да су шан се за успех за бр зу ре ви та ли-



224

ПРОГРАМ РАЗВОЈA СРБИЈЕ / 2012 – 2017. ГОДИНА / НОВА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА

за ци ју без ве ли ких ула га ња др жа ве и за ду жи ва ња 
сма ње не. Ме ђу тим, од го вор ност и спре ме ност да 
спро ве де мо наш про грам ће нас и да ље во ди ти да 
се ови про јек ти ефи ка сно за вр ше у на ред ном сред-
ње роч ном пе ри о ду. 

25.3. Кључ ни про јек ти у из град њи пут не 
ин фра струк ту ре

Па не вроп ски Ко ри дор 10, са основ ним прав цем пру-
жа ња: Салц бург – Љу бља на–За греб–Бе о град–Ниш–
Ско пље–Со лун, са сво јим кра ци ма „Б“ (Бу дим пе-
шта–Но ви Сад–Бе о град) и „Ц“ (Ниш–Пи рот–гра ни ца 
Бу гар ске– Со фи ја) ду жи не око 800 км у де лу ко ји про-
ла зи кроз Ср би ју, спа да у ко ри до ре нај ви шег европ-
ског ран га и пред ста вља тра ди ци о нал ни са о бра ћај ни 
пра вац ју жне и ју го и сточ не Евро пе. 

На под руч ју Ре пу бли ке Ср би је овај ко ри дор пру жа 
се у ду жи ни од око 570 км. И по ред на ја ве да ће до 
2012. го ди не би ти за вр шен ауто пут на овој тра си, још 
увек је оста ло да се гра ди 150 ки ли ме та ра, од Ни ша 
до Ди ми тров гра да. Ме ђу тим, сви ро ко ви за спро во-
ђе ње овог нај ва жни јег ин фра струк тур ног по сла су 
про шли, као и по ве ре ње у све оне ко ји су би ли од-
го вор ни за ње гов за вр ше так. ДСС сма тра да на ова-
квим про јек ти ма не ма ме ста по ме ра њу ро ко ва и уве-
ћа њи ма тро шко ва. 

Ре а ли за ци ја овог про јек та мо ра би ти при о ри тет, јер 
нам пре ти ре ал на опа сност да нас са о бра ђај за о би-
ђе и усме ри се пре ко Ко ри до ра 4 ко ји про ла зи кроз 
Ру му ни ју и Бу гар ску. Иако је кроз на шу зе мљу при-
род ни ко ри дор и нај кра ћи пра вац ко ји по ве зу је Евро-
пу и Бли ски ис ток, а пут пре ко Бу гар ске и Ру му ни је 
ду жи за 350 ки ло ме та ра, из град ња мо ста на Ви ди ну 
угро жа ва на ше мо гућ но сти да од про ла за те рет них 
и пут нич ких во зи ла, на го ди шњем ни воу оства ри мо 
око 500 ми ли о на евра ди рект них и ин ди рект них при-
хо да. Не до вољ но ула га ње  и спо ра ди на ми ка град ње 
су до при не ли да се тре нут но при хо ду је пет пу та ма-
ње од оног што је мо гу ће. За др жа ва ње на гра нич ним 

пре ла зи ма и ца рин ске про це ду ре учи ни ли су овај ко-
ри дор не по пу лар ним, иако је пу то ва ње знат но бр же 
и кра ће не го кон ку рент ским Ко ри до ром 4, пре ко Ру-
му ни је и Бу гар ске. 

ДСС сма тра да ве ли ки ин фра струк тур ни про јек ти тре-
ба да се нај ве ћим де лом фи нан си ра ју пу тем мо де ла 
јав но-при ват ног парт нер ства, од но сно кон це си ја ма, 
а не за ду жи ва њем бу ду ћих ге не ра ци ја или про да јом 
нај про фи та бил ни јих јав них пред у зе ћа. Осим про ме не 
мо де ла фи нан си ра ња, нео п ход но је усво ји ти и но ве 
кон цеп те упра вља ња про јек ти ма. Циљ упра вља ња 
про јек ти ма је сте ре а ли за ци ја про јек та у окви ру пла-
ни ра ног вре ме на, бу џе та и ква ли те та. Та кав при ступ 
омо гу ћа ва утвр ђи ва ње од сту па ња оства ре них ре зул-
та та од пла ни ра них, и по том осно ву по кре та ње пи та-
ња од го вор но сти оних ко ји пра ве про пу сте.

Ибар ском ма ги стра лом ( на де о ни ци до По же ге) у шпи-
цу се зо не про ла зи око 26.000 во зи ла днев но, што ука-
зу је на ње ну оп те ре ће ност и пу ну оправ да ност ула га ња, 
има ју ћи у ви ду да је ис пла ти вост ауто пу та за га ран то ва-
на ка да је про сеч на оп те ре ће ност ве ћа од 12 хи ља да 
во зи ла днев но. Осим то га, ро ба ко ју нај ви ше из во зи мо 
гра ви ти ра ка том кра ју: Цр на Го ра је наш нај ве ћи уво-
зник, док је Бо сна на тре ћем ме сту. Због то га сма тра мо 
нео п ход ним да, без об зи ра на суд би ну рас ки ну те кон-
це си је, ауто пут од Бе о гра да кроз за пад ну Ср би ју до цр-
но гор ске гра ни це тре ба гра ди ти као при о ри те тан са о-
бра ћај ни пра вац. По се бан при о ри тет из град њи тог пу та 
да је ње гов по тен ци јал ни до при нос раз во ју ту ри зма и 
при вре де за пад не и ју го за пад не Ср би је. Има ју ћи у ви ду 
ак тив но сти Цр не Го ре на из град њи свог де ла ауто пу та 
ко ји би по ве зи вао Ср би ју са лу ком Бар, а брод ским пре-
во зом и лу ком Ба ри у Ита ли ји, при о ри тет из град ње ове 
са о бра ћај ни це по ста је све ве ћи. 

ДСС се за ла же и за фи нан си ра ње из град ње пут них 
пра ва ца Ру ма–Ша бац– Звор ник, за тим По ја те–Ужи-
це; Но ви Сад–Зре ње нин–Вр шац-Те ми швар, ко ји ни су 
у ка те го ри ји европ ских пу те ва и ко ри до ра, али њи хов 
зна чај за по ве зи ва ње при вред них цен та ра Ср би је и 
по ве зе ност цен тра и пе ри фе ри је зе мље је то ли ки да 
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су ула га ња у њи хо ву из град њу ви ше стру ко ис пла ти-
ва. Мул ти мо дал ни Ко ри дор 11 био би нај кра ћа спо-
на са Ко ри до ри ма 10 и 7. Оправ да ност за из град њу 
овог ауто пу та по чи ва на за до во ље ном ПГДС кри те-
ри ју му (број во зи ла на дан), као и чи ње ни ци да он 
пред ста вља тра су пу та уцр та ног на ма пи европ ских 
пу те ва (Е-мре жа пу те ва, TEN-T мре жа пу те ва, TEM 
мре жа пу те ва, Па не вроп ска мре жа мул ти мо дал них 
тран спорт них ко ри до ра, Tirs мре жа, као и RE BIS мре-
жа). Са мим тим би др жа ва за из град њу овог ауто пу-
та мо гла да ра чу на на по др шку и парт нер ство не ких 
чла ни ца Европ ске уни је, ко је у овом про јек ту про на-
ла зе свој ин те рес, пре свих Ру му ни ја и Ита ли ја, чи ме 
би се омо гу ћи ло ње го во де ли мич но фи нан си ра ње 
из европ ских фон до ва. У при лог то ме го во ри чи ње-
ни ца да Ми ни стар ство тран спор та Ру му ни је у сво јим 
пла но ви ма има про је кат о из град њи ауто пу та Те ми-
швар- Мо ра ви ца (Ва тин)- Вр шац, ко ји су спрем ни да 
ре а ли зу ју, што су по твр ди ли и њи хо ви зва нич ни ци.

Аке се има у ви ду да је са о бра ћај на до ступ ност не ког 
под руч ја јед на од глав них пре пре ка стра ним ула га-
њи ма он да је ја сно да се не мо же го во ри ти са мо о 
са о бра ћај ној, већ ин ду стриј ској ин фра струк ту ри, ко ја 
је услов но вог за по шља ва ња и ожи вља ва ња пе ри-
фер них под руч ја Ср би је. Због то га ДСС сма тра да је 
нео п ход но из гра ди ти и Ис точ ну тран сфер за лу (Хор-
гош–гра ни ца са Ма ке до ни јом, у ду жи ни од 650 ки-
ло ме та ра), чи ји је би тан део и Ба нат ска ма ги стра ла 
(Хор гош–Али бу нар).

Нај е фи ка сни ји и у са да шњој си ту а ци ји нај до ступ ни ји 
на чин за фи нан си ра ње из град ње на ве де них пут них 
пра ва ца су кон це си је. За то сма тра мо да је учи ње на 
ве ли ка гре шка ка да је пре са ме свет ске фи нан сиј ске 
кри зе рас ки ну та кон це си ја за из град њу де о ни це ауто-
пу та Хор гош-По же га, а као ме тод фи нан си ра ња је иза-
бра но за ду жи ва ње, чак и ка да је оно ре ла тив но по-
вољ но, као у слу ча ју аран жма на са Азер беј џа ном, али 
се сва ка ко ра ди о кре ди ту ко ји тре ба вра ћа ти. Фи нан-
си ра ње из град ње пу те ва пу тем кон це си ја осло бо ди ће 
зна чај ни део бу џе та за ула га ња у дру ге пу те ве ма ги-
страл ног и ни жег зна ча ја ко ји су од ин те ре са у дру гим 

де ло ви ма Ср би је, али и оста ви ти мо гућ ност фи нан си-
ра ња оних про је ка та ко ји ће до при не ти спо соб но сти 
при вре де да иза ђе из ак ту ел не фи нан сиј ске кри зе. 
При ме ри из гра ђе них ауто пу те ва на ба зи кон це си ја су 
број ни (не ки од при ме ра ре а ли зо ва них кон це си ја у 
друм ском са о бра ћа ју у зе мља ма у ре ги о ну и зе мља-
ма но вим чла ни ца ма ЕУ су сле де ћи: Пољ ска - сек ци ја 
ауто пу та А2 и сек ци ја ауто пу та А1; Сло вач ка - ауто пут 
Д1; Ма ђар ска - две сек ци је ауто пу та М6…). 

Је дан од зна чај них при о ри те та у до ме ну друм ског са-
о бра ћа ја при па да и пу ној при ме ни но вог За ко на о са о-
бра ћа ју, ка ко би се до при не ло ве ћој без бед но сти друм-
ског са о бра ћа ја. С дру ге стра не, за ла га ће мо се и да се 
по ве ћа ју ула га ња у от кла ња ње не до ста та ка на пу те ви-
ма ко ји по ве ћа ва ју ри зи ке уче сни ка до те ме ре да се по-
је ди не де о ни це пу те ва или од ре ђе на ме ста ка те го ри шу 
као кри тич на. Не до пу сти во је да по је ди на кри тич на ме-
ста у са о бра ћа ју и по две де це ни је пред ста вља ју стал ну 
прет њу без бед но сти са о бра ћа ја, а да се ни шта зна чај но 
не учи ни на пла ну њи хо вог от кла ња ња. 

25.4. Же ле знич ки са о бра ћај

Же ле знич ки са о бра ћај ка рак те ри ше ло ше ста ње ин-
фра струк ту ре и пре во зних ка па ци те та, ве ли ко тех-
нич ко-тех но ло шко за о ста ја ње и  не а де кват на ор га-
ни за ци ја у упра вља њу же ле знич ким са о бра ћа јем. 
Мо дер ни за ци јом же ле зни це пу то ва ње во зом би по-
ста ло бр же од пу то ва ња ави о ном на ра сто ја њу до 
1.000 км. Же ле зни ци је по треб на тек јед на тре ћи-
на зе мљи шта ко је за у зи ма ауто пут истог ка па ци те-
та, ком пле мен тар на је дру гим ви до ви ма са о бра ћа ја, 
тро ши енер ги је по је ди ни ци пре во за упо ла ма ње 
не го друм ски са о бра ћај, и еко ло шки је при хва тљи ва, 
што све го во ри у при лог оправ да но сти ула га ња у раз-
вој овог ви да тран спор та. Мо дер ни за ци ја же ле зни-
це тре ба да укљу чи и оспо со бља ва ње за све об ли ке 
ком би но ва ног са о бра ћа ја, ин те гри са ње ста ни ца у 
ур ба ни стич ко окру же ње са по слов ним и ко мер ци-
јал ним са др жа ји ма и фор ми ра ње мул ти мо дал них 
ло ги стич ких цен та ра. Оче ку је се да би шин ски пре-
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воз на Ко ри до ру 10 мо гао до жи ве ти про цват ка да 
се ис под Бос фо ра про ко па ту нел и са о бра ћај по том 
раз ви је тра сом ко ја је по зна та као “пут сви ле“.Та ко ђе 
је зна чај но по ме ну ти и мо гућ ност са о бра ћај ног по-
ве зи ва ња са дру гим ко ри до ри ма, ко ји су ло ци ра ни у 
не по сред ној бли зи ни, као што је Ко ри дор 4.   

ЈП “Же ле зни це Ср би је” за по шља ва ју го то во 20 хи-
ља да рад ни ка. Же ле знич ку мре жу у Ср би ји чи ни 
3.809 км из гра ђе них пру га, а глав ни прав ци су: Па-
не вроп ски Ко ри дор 10 са гра на ма 10б и 10ц и пру га 
Бе о град-Бар.  У Ср би ји је са мо јед на тре ћи на же ле-
знич ке мре же елек три фи ци ра на, а у ЕУ 51,7 %. Ср-
би ја има са мо 7,3 % дво ко ло сеч них пру га, док је у ЕУ 
36,2 % пру га са ду плим ко ло се ци ма. 

За ре ха би ли та ци ју же ле знич ке мре же по треб но је 
ре кон стру и са ти и мо дер ни зо ва ти бар 1.000 км ма-
ги страл них пру га у окви ру глав не мре же, од но сно 
26 од сто ком плет не же ле знич ке мре же. Пре ма тре-
нут ним про це на ма за ре ха би ли та ци ју и одр жа ва ње 
же ле знич ке мре же у на ред них де сет го ди на би ће 
по треб но око 4,6 ми ли јар ди евра за шта је по треб-
но се дам или осам го ди на. Ве ли ки део тих сред ста-
ва мо же да се обез бе ди из кре дит них сред ста ва, али 
про јек ти ко ји већ по сто је су до брим де лом осло ње ни 
и на фон до ве Европ ске уни је, ко ји су на ме ње ни за 
ре ги о нал ну и пре ко гра нич ну са рад њу, што не ну ди 
ве ли ку из ве сност у њи хо во фи нан си ра ње. 

При о ри тет у раз во ју же ле зни ца мо ра се да ти ра ци-
о на ли за ци ји и по бољ ша њу по сто је ћег си сте ма. Па-
не вроп ски Ко ри дор 10 је „кич ма” ин фра струк тур ног 
же ле знич ког си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, јер се на 
25 % по ме ну те мре же оства ру је ви ше од по ло ви не 
тран спорт них ак тив но сти на ше же ле зни це. Ко ри дор 
ка рак те ри ше ло ше ста ње пру жног ко ло се ка и пра-
те ће ин фра струк ту ре, ко ји усло вља ва ју ма ле бр зи не 
во зо ва - у про се ку све га 27,9 km/h, док су ми ни мал-
но до пу ште не бр зи не у Евро пи 50 km/h. 

За срп ску при вре ду, же ле знич ки ко ри дор, у раз вој-
ном сми слу, је ве о ма би тан. Ства ра ње усло ва да се 

из ме ђу Бе о гра да, Но вог Са да и  Су бо ти це пут ник 
пре ве зе за ма ње од два са та, омо гу ћи ло би да ова 
три гра да по ста ну мно го бли жа, а са мим тим и ди на-
ми ка по слов них и тр го вин ских то ко ва. Мно ге ком па-
ни је би мо гле да дис ло ци ра ју сво је по сло ва ње и из-
ван Но вог Са да и Бе о гра да, а да при то ме не ума ње 
сво је ло ка циј ске пред но сти. Мно ги љу ди би мо гли да 
жи ве у Но вом Са ду или Су бо ти ци, а ра де у Бе о гра ду, 
али и обрат но, што би уве ћа ло флек си бил ност за по-
сле них у по гле ду из бо ра оп ти мал них на чи на пла ни-
ра ња по ро ди це и на чи на жи во та.

У ци љу рав но мер ног раз во ја свих ре ги о на, ДСС ће по-
др жа ти ини ци ја ти ву да се мо дер ни зу је же ле знич ки 
пра вац Те ми швар- Вр шац- Пан че во- Бе о град- Бар, ка-
ко би по стао део но вог европ ског Ко ри до ра 11, чи ме 
би се ствoрио основ за бр жи при вред ни раз вој ју жног 
Ба на та. Оправ да ност за овај про је кат ви ди мо не са мо у 
зна ча ју ко ји Ко ри дор 11 мо же има ти за раз вој при вре-
де и ве ћи при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја, већ 
и из чи ње ни це да је на осно ву Европ ског спо ра зу ма 
о нај ва жни јим ме ђу на род ним пру жним прав ци ма пру-
га Бе о град-Бар увр ште на у ме ђу на род ну же ле знич-
ку мре жу „Е“ пру га, што обез бе ђу је по др шку и дру гих 
европ ских зе ма ља за ре а ли за ци ју овог по ду хва та, пре 
све га Ру си је, Ру му ни је и Ита ли је, као и Цр не Го ре. 

Нај ве ћи део при хо да, Же ле зни ца оства ру је из да-
љин ског тран спор та ро бе и тран зи та на овом прав-
цу, те нај ве ћи иза зов, крат ко роч но и сред њо роч но 
по сма тра но тре ба да бу де ус по ста вља ње про јек-
то ва них бр зи на и тех нич ких стан дар да на на ве де-
ној мре жи. Што се ти че оби ма те рет ног са о бра ћа ја 
на пру га ма Ко ри до ра 10 кроз Ср би ју, у прет ход ном 
пе ри о ду тран зит је ра стао око 25 % го ди шње, а де-
ви зни при ход око 60 % го ди шње. По раст тран зи та 
огра ни ча ва ста ње ин фра струк ту ре и ни во услу га. То 
је глав ни раз лог што је 2008. го ди не у Ср би ји пре ве-
зе но тек 14,4 ми ли о на то на ро бе пру гом, а чак 106 
ми ли о на то на дру мом. Кра јем 1980-их удео срп ске 
же ле зни це у роб ном тран спор ту је из но сио и до 40 
%, а у Не мач кој и Фран цу ској до сти же и 45 % укуп-
ног роб ног пре во за и стал но се уве ћа ва. 
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Свет ска бан ка, ЕБРД и Евр оп ска ин ве сти ци о на бан-
ка, као и дру ге ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је и др жа ве су спрем не да уло же у про је кат мо-
дер ни за ци је и из град ње срп ских же ле зни ца ко ји је 
ис пла тив и укло пљен у европ ске пла но ве. Јед на од 
оба ве за ко ју мо ра мо при хва ти ти је усва ја ње европ-
ских стан дар да и прак се, укљу чу ју ћи по де лу функ ци-
је же ле зни це на одр жа ва ње ин фра струк ту ре и ор-
га ни за ци ју са о бра ћа ја. Та ква про ме на у уну тра шњој 
ор га ни за ци ји срп ске же ле зни це би би ла ви ше стру-
ко зна чај на. За то се за ла же мо за до но ше ње прав не 
ре гу ла ти ве ко ја би обез бе ди ла мо гућ ност ула га ња 
при ват ног ка пи та ла у же ле зни цу и уста но вља ва ње 
опе ра тив них про це ду ра за да ва ње кон це си ја и усту-
па ње по је ди них ли ни ја дру гим прав ним и фи зич ким 
ли ци ма. Та квом ор га ни за ци јом же ле знич ког са о бра-
ћа ја број по ла за ка во зо ва, усло ви пре во за, а са мим 
тим и при хо да би мо гли пред ста вља ти но во под руч је 
ула га ња до ма ћих, али и стра них са о бра ћај них опе-
ра те ра. 

У при лог тврд њи да по сто ји ве ли ки ме ђу на род ни ин-
те рес за срп ске же ле зни це го во ри и ус по ста вље но 
стра те шко парт нер ство ру ске и срп ске же ле зни це, 
по себ но у до ме ну ин фра струк ту ре и на бав ке во зних 
сред ста ва. У ци љу уна пре ђе ња од но са у обла сти са о-
бра ћа ја, Ру ска Фе де ра ци ја је одо бри ла Ср би ји кре дит 
у вред но сти од 800 ми ли о на до ла ра, ко ји ће би ти на-
ме њен мо дер ни за ци ји же ле знич ке ин фра струк ту ре. 
С тим у ве зи, отво ре но је и пред став ни штво „За руб-
строј“-а у Бе о гра ду, ћер ке фир ме ру ских же ле зни ца 
ко ја је за ду же на за ин фра струк ту ру на ме ђу на род ном 
пла ну.

Је дан од ви тал них про је ка та у чи јој ре а ли за ци ји ће 
уче ство ва ти фир ме из обе зе мље је ре кон струк ци ја 
пру ге же ле знич ког Ко ри до ра 10 на шест де о ни ца, у 
укуп ној ду жи ни од око 110 ки ло ме та ра. Де о ни це же-
ле знич ког Ко ри до ра 10 ко је ће би ти об но вље не из ру-
ског кре ди та су: Со пот - Ко смај ски Ко ва че вац, Ви нар це 
- Ђор ђе во, Врањ ска Ба ња- Ри сто вац, Бу ја но вац - Бу ка-
ре вац, Ма ла Кр сна - Ве ли ка Пла на, и Го лу бин ци - Ру ма. 
Осим мо дер ни за ци је Ко ри до ра 10, из ру ског кре ди та 

фи нан си ра ће се још три из у зет но ва жна про јек та. Реч 
је о ре кон струк ци ји пру ге Бе о град- Пан че во у ду жи ни 
од 15 ки ло ме та ра, из град њи дру гог ко ло се ка и елек-
три фи ка ци ји од Пан че вач ког мо ста до ста ни це Пан че-
во глав на. Из во ђе ње ових ра до ва про це ње но је на око 
50 ми ли о на евра. 

Та ко ђе, по сто ји ре ше ност ру ских же ле зни ца да пру же 
ве ли ку по др шку Ср би ји за за вр ше так пру ге од Ва ље-
ва до Ло зни це. Ина че, пру га Ва ље во – Ло зни ца, ко ја је 
про јек то ва на за бр зи ну од 120 ки ло ме та ра на сат, ду га 
је 68 ки ло ме та ра, а до спо ја са пру гом Ша бац - Звор-
ник у ме сту Лип ни ца 66,5 ки ло ме та ра. Сту ди ју оправ-
да но сти за из град њу ове пру ге сво је вре ме но су за-
јед но на пра ви ле Ср би ја и БиХ, ка ко би се же ле знич ке 
мре же та да шње две ре пу бли ке по ве за ле у та ко зва ну 
ју жну тран свер за лу Ту зла-Ва ље во. Бо сна и Хер це го-
ви на је у ме ђу вре ме ну де о ни цу Ту зла-Звор ник из гра-
ди ла соп стве ним сред стви ма. За вр шет ком ове пру ге, 
за пад ни део Ср би је укљу чио би се у ме ђу на род ни же-
ле знич ки си стем и ус по ста ви ла нај кра ћа по преч на ве-
за из ме ђу пру га Бе о град-Бар и Ру ма-Ша бац-Звор ник у 
Ре пу бли ци Срп ској. 

Че твр ти про је кат ко ји ће би ти ре а ли зо ван сред стви-
ма из кре ди та ко ји је Ру ска Фе де ра ци ја одо бри ла Ср-
би ји је на бав ка још 25 но вих ди зел-мо тор них во зо ва 
ру ске про из вод ње у вред но сти од 100 ми ли о на до ла-
ра. Ина че, Же ле зни це Ср би је и ру ска ком па ни ја Ме-
тро ва гон маш већ су пот пи са ли 2010. го ди не уго во ре 
о ку по ви ни 12 но вих во зо ва из кре ди та ме ђу на род не 
же ле знич ке бан ке Еуро фи ме од 43 ми ли о на швај цар-
ских фра на ка.

Про стор за уна пре ђе ње са рад ње две зе мље по сто ји 
и ка да је у пи та њу опре ма ње и раз вој глав них тран-
спорт них цен та ра у Ни шу, Бе о гра ду и Но вом Са ду, чи ји 
рад би омо гу ћио ком би но ва ни пре воз, од но сно оп ти-
мал но пре у сме ра ва ње друм ског тран спор та на же ле-
знич ки, као и по ве зи ва ње са во де ним са о бра ћа јем. 

У раз ви је ним зе мља ма же ле зни ца пред ста вља и 
основ ни вид пре во за пут ни ка из ме ђу гра до ва у 
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окви ру зе мље. Пут нич ки са о бра ћај на же ле зни ци 
Ср би је мо же се ре ал но уве ћа ти де сет до пет на ест 
пу та, јер о то ме све до че бро је ви пре ве зе них пут ни-
ка у пе ри о ду од пре два де сет го ди на. Ме ђу тим, са 
бр зи на ма ко је се да нас по сти жу у пре во зу пут ни ка, 
бро ју ста ја ња из ме ђу крај њих од ре ди шта и ква ли-
те те ом пра те ћих услу га та кве ам би ци је су не ре ал не. 
За то је нео п ход но ство ри ти усло ве да нај ма ње на 
кључ ним ко ри до ру бр зи не ко је се по сти жу бу ду пре-
ко 100 км на сат, што би зна чи ло да се од Бе о гра да 
до Но вог Са да сти же за ма ње од са та, а до Ни ша за 
ма ње од два. Ти ме би се рас те ре тио друм ски са о-
бра ћај, а мно ги по слов ни љу ди би овај вид пре во за 
по че ли да ко ри сте као основ ни. С об зи ром на по тен-
ци ја ле тр жи шта за ова кве про јек те си гур но би би ло 
за ин те ре со ва них кон це си о на ра за услу ге пре во за и 
ко ри шће ње же ле знич ких ста ни ца са скла ди шним 
ка па ци те ти ма, док би уло гу из град ње ин фра струк-
ту ре и одр жа ва ња са о бра ћај ни ца тре ба ла да за др-
жи др жав на же ле зни ца. 

Као је дан од при о ри те та у обла сти же ле знич ког са-
о бра ћа ја је сте и из град ња ме троа у глав ном гра ду. 
Сред ства за из град њу по треб но је тра жи ти из стра-
те шког парт нер ства са ком па ни ја ма из Ру ске Фе де-
ра ци је и Ки не.

25.5. авио – са о бра ћај  

Ва зду шни тран спорт у Ре пу бли ци Ср би ји чи не аеро-
дро ми, ави о ком па ни је, Ди рек то рат ци вил ног ва зду-
хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је и Аген ци ја за кон тро лу 
ле те ња. 

Ср би ја има два аеро дро ма оспо со бље на за ме ђу-
на род ни авио-са о бра ћај – “Ни ко ла Те сла” Бе о град 
и “Кон ста тин Ве ли ки” Ниш, као и два аеро дро ма за 
уну тра шњи ци вил ни са о бра ћај - Вр шац и Бор. Пре ко 
аеро дро ма “Ни ко ла Те сла”  Бе о град од ви ја се 75 % 
пут нич ког и 90 % роб ног тран спор та. Ка па ци тет аеро-
дро ма је пре ко 5,6 ми ли о на пут ни ка, а ње го ва ис ко-
ри шће ност је око 35 %. 

Јав но пред у зе ће „ЈАТ Air ways” има у функ ци ји 16 ве-
ли ких пут нич ких ави о на про сеч не ста ро сти пре ко 20 
го ди на. Ако се ана ли зи ра ста ње  фло те и број ност 
ави о на у од но су на број  ста нов ни ка, до ла зи се до 
чи ње ни це да Ср би ја има 2 ави о на/ми ли он ста нов ни-
ка, а ЕУ има 13 ави о на/ми лон ста нов ни ка. На шу фло-
ту ка рак те ри ше: нео д го ва ра ју ћа струк ту ра ави о на и 
ве ли ка тех нич ко-тех но ло шка за ста ре лост, а ком па-
ни ју: пре ве лик број за по сле них, инерт ност, нео р га-
ни зо ва ност и не спо соб ност да те ку ће про бле ме ре-
ши соп стве ним сна га ма. 

Раз вој ва зду шног са о бра ћа ја је у уској ве зи са по-
слов ном по ве за но шћу Ср би је са све том и са раз во-
јем ту ри зма у Ср би ји. Стра те шки при о ри те ти у раз во ју 
авио-са о бра ћа ја од но се се на обез бе ђи ва ње ви со ке 
си гур но сти у тран спор ту, кон стант ну мо дер ни за ци ју, 
ре кон струк ци ју и раз вој ка па ци те та ва зду шних лу ка, 
ускла ђи ва ње са ме ђу на род ним стан дар ди ма у овој 
обла сти и уво ђе ње при ват ног сек то ра у ин ве сти ци-
о не про гра ме за авио-ин фра струк ту ру и пру жа ње 
услу га пре во за. 

При ва ти за ци ја или до ка пи та ли за ци ја ЈАТ-а је стра-
те шки при о ри тет, с об зи ром на то да без об на вља-
ња и ја ча ња фло те не ма ре ал них усло ва за оп ста нак 
у усло ви ма гло ба ли за ци је ко ја је све из ра же ни ја. У 
овом тре нут ку, ЈАТ не ма одр жи ви мо дел мре же де-
сти на ци ја. Ин дек си по пу ње но сти ави о на на по сто је-
ћим ли ни ја ма су не до пу сти во ни ски. Да ства ри бу ду 
још го ре, са сту па њем на сна гу Спо ра зу ма о отво ре-
ном не бу, кон ку рен ци ја по ста је све ве ћа и ма не вар-
ски про стор и вре ме у ко ме је тај ма не вар мо гу ће и 
спро ве сти у де ло све кра ћи. Нај ве ћем бро ју гра ђа на 
Ср би је пр ва асо ци ја ци ја су low-cost ком па ни је, ко је 
ће од не ти зна ча јан део тр жи шта упра во пре ма тра-
ди ци о нал ним де сти на ци ја ма, као што су Беч, Ци рих, 
Па риз, Лон дон.

С дру ге стра не, ЈАТ је у по след њих 10 го ди на про-
ме нио се дам ге не рал них ди рек то ра. У та квим усло-
ви ма ра да без стра те ги је, ста бил ног ме наџ мен та и 
не до стат ка сред ста ва за ула га ње за соп стве ни раз-
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вој, из лаз је у сма ње њу уло ге др жа ве у ре ша ва њу 
про бле ма ЈАТ-а, а по ве ћа њу па жње на ре гу ла тор-
не усло ве и отва ра ње тр жи шта ко је ће до при не-
ти по ве ћа њу ин те ре со ва ња за ула га ње од стра не 
успе шних авио ком па ни ја из све та. Нео п ход но је да 
ини ци ја ти ву за ре ша ва ње про бле ма у ЈАТ-у пре у-
зму про фе си о нал ци ко ји у ви ду има ју ин те рес ком-
па ни је. 

Од до ла ска стра те шког парт не ра у ЈАТ пу но за ви-
си и да ља екс пан зи ја зна ча ја и по слов на ефи ка сност 
аеро дро ма у Ни шу. И ње го ву по зи ци ју тре ба ја сни је 
про фи ли са ти у про це су пре го ва ра ња о стра те шком 
парт нер ству у авио-са о бра ћа ју. 

Сма тра мо да је сва ко од ла га ње при ва ти за ци је на ци-
о нал не авио ком па ни је са мо до при нос ње ном про-
па да њу и сни жа ва њу це не, што нам у усло ви ма фи-
нан сиј ске кри зе ни ка ко не иде у ко рист.

25.6. вод ни са о бра ћај

Ре пу бли ка Ср би ја има по вољ не еко ном ске и ге-
о граф ске ка рак те ри сти ке за те рет ни, пут нич ки 
и ту ри стич ки вод ни са о бра ћај. По тен ци ја ли уну-
тра шњих плов них пу те ва са укуп ном ду жи ном од 
1.677 км су зна чај ни, а  по гу сти ни од 21,7 км/1000 
км2 су из над ЕУ. Ме ђу тим, по тен ци ја ли су не ис ко-
ри шће ни, а без зна чај ни јих ула га ња и на по ра да се 
они ак ти ви ра ју њи хов до при нос укуп ном еко ном-
ском раз во ју ће оста ти мар ги на лан. Док је про мет 
ро ба на де лу реч ног ко ри до ра Рај на-Мај на-Ду нав 
150 ми ли о на то на, до тле је про мет на де лу Ду на ва 
ко ји се про те же од Лин ца до Кон стан це 27 ми ли о-
на то на. С дру ге стра не, про мет у Кон стан ци је у по-
ра сту, са да до се же до 60 ми ли о на то на. По тен ци-
ја ли ма про из вод ње ми не рал них ђу бри ва (Пра хо во, 
Азо та ра Пан че во, ви ше од ми ли он то на), жи та ри ца 
и нафт не ин ду стри је, отва ра ју се мо гућ но сти да у 
Ср би ји, Ду нав и лу ке на ње му бу ду осно ва за зна-
чај не ин ве сти ци је и да до при не су отва ра њу ве ли-
ког бро ја но вих рад них ме ста. 

За раз вој вод ног са о бра ћа ја од под јед на ке ва жно сти 
су плов ни пу те ви, лу ке и тран спорт на фло та. У сва-
ком од ових сег ме на та по треб на су зна чај на ула га ња. 
Уло га др жа ве је да ство ри усло ве да се ула га ња из-
вр ше на ис пла тив на чин и да при ву че ин ве сти то ре, 
што су мно ге окол не зе мље и ус пе ле. Са од го вор ном 
вла дом, чи ји би је дан од при о ри те та би ло и ко ри шће-
ње по тен ци ја ла вод ног тран спор та, Ду нав и оста ле 
ре ке би за и ста мо гле да по ста ну ко ри до ри за по шља-
ва ња и еко ном ског опо рав ка зе мље. 

Ду нав је у Ср би ји пло ван це лом ду жи ном од 588 км. 
Од ње го ве укуп не плов не ду жи не (2.580 км)  22,8 % 
је на те ри то ри ји Ср би је. Са ва је плов на у ду жи ни од 
207 км, Ти са у ду жи ни од 164 км, Бе геј тра сом ду гом 
77 км, и Та миш има 41 км плов ног пу та. Хи дро си стем 
Ду нав-Ти са-Ду нав је дуг 600 км. 

Не мо гу ће је го во ри ти о раз во ју вод ног са о бра ћа-
ја без до бро опре мље них лу ка и из гра ђе них роб них 
тер ми на ла, у ко ји ма се вр ши ускла ди ште ње и ди-
стри бу ци ја ро бе, при хват и от пре ма кон теј не ра и пру-
жа тех но ло шки сер вис за ин тер мо дал ни тран спорт. 
У Ср би ји, на ре ци Ду нав има осам лу ка од ме ђу на-
род ног зна ча ја и то: Апа тин, Бо го је во, Бач ка Па лан ка, 
Но ви Сад, Бе о град, Пан че во, Сме де ре во и Пра хо во. 
Нај ве ће лу ке на Са ви су Ша бац и Срем ска Ми тро ви ца, 
а на ре ци Ти си Сен та. Са мо лу ке Бе о град и Пан че во 
има ју кон теј нер ске тер ми на ле. За јед нич ка ка рак те-
ри сти ка свих на ших лу ка је сте, ма ла ис ко ри шће ност 
по сто је ћих ка па ци те та, у про се ку око 30 %. За та ко 
ма лу ис ко ри шће ност има ви ше раз ло га, а основ ни 
су: сма ње на ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји, сла-
ба тех но ло шка опре мље ност лу ка, не из гра ђе ни тех-
но ло шки си сте ми за ком би но ва ни и ин тер мо дал ни 
тран спорт и др.

Пред у зе ћа у Ср би ји ко ја се ба ве вод ним тран спо том, 
има ју 396 плов них сред ста ва, што чи ни  ка па ци тет од 
403.833 то на и укуп ну сна гу 59.929 КW. Пре ко 77 % 
чи не пло ви ла за пре воз ра су тих те ре та, а оста ло су 
пло ви ла за пре воз теч них те ре та. Сва реч на фло та је 
до ста ста ра и тех но ло шки за о ста ла. Са ова квом фло-
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том Ср би ја пар ти ци пи ра у укуп ној Ду нав ској фло ти 
све га са 10 %. Пут нич ки вод ни са о бра ћај у Ср би ји има 
углав ном тран зит но-ту ри стич ки ка рак тер ко ји ор га-
ни зу ју ту ри стич ке аген ци је, пре те жно из Не мач ке и 
Аустри је, у ви ду кр ста ре ња ка Цр ном мо ру. Ова вр-
ста са о бра ћа ја има стал ни тренд ра ста и пред ста вља 
ва жну уло гу у раз во ју тр го ви не и ту ри зма. Са о бра ћај 
ма њих бро до ва ( јах та) мо же се ре ћи да и не по сто ји, 
јер ни су из гра ђе не ма ри не са сер ви си ма и оста лим 
са др жа ји ма за при хват и сер ви си ра ње пло ви ла и ту-
ри ста. 

По сле 1990. го ди не до шло је до ве ли ког за сто ја у 
одр жа ва њу си сте ма вод ног са о бра ћа ја и пра те ће ин-
фра струк ту ре. Број ни про бле ми су по сле ди ца НА ТО 
бом бар до ва ња, та ко да се са да не до вољ но ко ри сте 
по тен ци ја ли ове вр сте са о бра ћа ја, ка да се има у ви ду 
да је Ду нав глав ни ко ри дор за по ве зи ва ње За пад не 
Евро пе са Цр ним мо рем. На кон чи шће ња реч них ко-
ри та од НА ТО гра на та и оста та ка од по ру ше них мо-
сто ва, реч ни тран спорт има тен ден ци ју ра ста, та ко 
да је 2006. го ди не оства ре но 1.640 ми ли о на т/км, уз 
на по ме ну да је то  још увек са мо 50% од оства ре них 
услу га у  1990. го ди ни.

Па не вроп ски Ко ри дор 7 или Ду нав ски ко ри дор је је-
дан од нај ва жни јих европ ских пу те ва, а за јед но са 
Рај ном и Мај ном то је нај ва жни ји во де ни пут на кон-
ти нен ту. Ако се у об зир узме и чи ње ни ца да је реч ни 
тран спорт је дан од нај јеф ти ни јих ви до ва тран спор та 
и да се оче ку је ње го ва екс пан зи ја у бу дућ но сти, ја сно 
је за што је он као та кав при о ри тет на шег про гра ма. 
Та ко ђе, раз вој и ула га ња у овај во де ни ко ри дор је 
при о ри тет ко ји је пре по знат и на пла ну раз во ја тран-
спор та у ЕУ, та ко да се пред ви ђа да се у скло пу ре а-
ли за ци је стра те ги је по ве зи ва ња Бал тич ког са Цр ним 
мо рем пу тем реч них ко ри до ра у на ред них 10 го ди на 
уло жи око 50 ми ли јар ди евра. Има ју ћи у ви ду да је 
ово ко ри дор ко ји се не мо же за о би ћи, што је слу чај 
са друм ским, а по себ но ва зду шним, мо же се ре ћи да 
Ср би ја, због ду жи не то ка Ду на ва кроз Ср би ју, у том 
про јек ту има вр ло зна чај ну уло гу. Ср би ја, због не до-
стат ка сред ста ва, ни је у мо гућ но сти да у по ме ну том 

про јек ту фи нан сиј ски уче ству је као фи нан си јер, али 
ће ве ли ки део сред ста ва би ти уло жен упра во на сли-
ву Ду на ва кроз Ср би ју. Та чи ње ни ца Ду нав чи ни јед-
ним од нај ве ћих раз вој них по тен ци ја ла Ср би је. 

Основ ни стра те шки ци ље ви у овој обла сти у на ред-
ном пе ри о ду мо ра ју би ти:

•   ја ча ње са рад ње и ин тен зи те та реч ног са о бра ћа ја 
кроз ак тив ни ју са рад њу са зе мља ма По ду нав ског 
ре ги о на;

•   опре ма ње лу ка за ком би но ва ни и ин тер модални 
тран спорт;

•   за вр ше так при ва ти за ци је реч них тран спорт них 
пред у зе ћа;

•   при вла ча ње стра них ула га ча за фи нан си ра ње про-
је ка та раз во ја на ре ка ма Ср би је;

•   оспо со бља ва ње и раз вој ка па ци те та за бро до град-
њу и ре монт бро до ва;

•   бо ље ко ри шће ње луч ких по тен ци ја ла Ср би је и по-
ве зи ва ње свих ви до ва са о бра ћа ја у ин тер мо дал ни 
са о бра ћај Ср би је;

•   ус по ста вља ње тран спор та и пре во за пут ни ка тра-
јект ним са о бра ћа јем у ур ба ним сре ди на ма;

•   раз вој реч ног ту ри зма и ри бо ло ва;
•   раз вој обра зов них струк ту ра и ин сти ту та у обла сти 

вод ног са о бра ћа ја и по ве ћа ње из два ја ња др жав-
них сред ста ва за на уч но-ис тра жи вач ки рад у овој 
обла сти.

25.7. Те ле ко му ни ка ци је

Те ле ко му ни ка ци је, по себ но раст и раз вој у сфе ри мо-
бил них те ле ко му ни ка ци ја и раст упо тре бе ин тер не та, 
омо гу ћио је на ше при бли жа ва ње тр жи шту и по тен-
ци ја ли ма ове гра не, не са мо у ре ги о ну већ и у чи та-
вој Евро пи. Нај ве ћа и нај у спе шни ја при ва ти за ци ја у 
овој гра ни је спро ве де на у вре ме ка да је Де мо крат ска 
стран ка Ср би је би ле сто жер вла де. Та ко ђе, Те ле ком 
Србија а.д. је по стао ре ги о нал ни ли дер у овој обла сти 
ку по ви ном Те ле ко ма Срп ска и из вр шио нај ве ћу на шу 
ин ве сти ци ју у при вре ди дру гих зе ма ља, али и за по-



231

СА О БРА ЋАЈ И ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

чео ши ре ње у ре ги о ну, осни ва њем ћер ке ком па ни је 
у Цр ној Го ри. Уво ђе њем тре ћег опе ра те ра на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је уве ћа на је кон ку рен ци ја у овој 
гра ни. 

У сфе ри фик сне те ле фо ни је оства рен је из у зе тан на-
пре дак ка да је у пи та њу ди ги та ли за ци је мре же, што 
отва ра но ве раз вој не мо гућ но сти и у сфе ри ин тер не-
та. По че так ра да дру гог опе ра те ра у до ме ну фик сне 
те ле оф ни је би тре ба ло да зна чи уво ђе ње тр жи шта и 
у овој сфе ри те ле ко му ни ка ци ја, што за со бом обич но 
до но си раст ква ли те та и сма ње ње це на услу га. Ис хи-
тре ним и не до вољ но ан га жо ва ним  при сту пом при-
вла че њу дру гог опе ра те ра фик сне те ле оф ни је је про-
пу ште на при ли ка да се у том по ступ ку обез бе ди ве ћа 
це на за да ту ли цен цу, али ће ве ћа ште та на ста ти ако 
се кроз рад ре гу ла тор них те ла не оства ри при ти сак 
на на пре дак у по ра сту ква ли те та и сни жа ва њу це на 
услу га. Са ма чи ње ни ца да је и пре сту па ња на сна-
гу дру ге ли цен це до шло до по ску пље ња це не услу га 
фик сне те ле фо ни је и то за го то во 100 % до ста го во ри 
о то ме да са да шња власт и од го вор ни за овај сек тор 
о тој стра ни ефе ка та де мо но по ли за ци је не во де до-
вољ но ра чу на. 

Ка да се има у ви ду вла сни штво др жа ве у овом сек то-
ру, ДСС се за ла же за по што ва ње основ не еко ном ске 
ра ци о нал но сти ко ја на ла же да се зна чај на имо ви на 
не про да је у вре ме еко ном ске кри зе, већ обрат но, да 
је та да нај по вољ ни је вре ме за на ста вак ула га ња у 
ши ре ње де лат но сти. 

Те ле ком Србија је на ше нај про фи та бил ни је јав но 
пред у зе ће ко је у кон ти ни те ту до но си при ход бу џе ту, 
на осно ву упла те до би ти, та ко би се ње го вом про да-
јом из гу био још је дан од из во ра при хо да на ко ји се са 
си гур но шћу мо гло ра чу на ти. Ако би Те ле ком на ста-
вио да се раз ви ја до са да шњом бр зи ном, са да љим 
ши ре њем на ре ги о нал ном тр жи шту, за три до пет го-
ди на би мо гао да по ста не ап со лут ни ли дер, а за то 
вре ме, са опо рав ком при вре де у ЕУ и све ту, би зна чај-
но по ра сла и це на ко ја би мо гла би ти по стиг ну та при 
ње го вој про да ји. С дру ге стра не, за то вре ме ће до ћи 

и до опо рав ка ин ве сти ци о не ак тив но сти на бер за ма, 
те и мо дел при вла че ња ка пи та ла пу тем ИПО по ста је 
са свим ре ал на оп ци ја, ко ја ну ди за др жа ва ње кон тро-
ле ве ћин ског па ке та и исто врем но при вла че ње ве-
ћег бро ја ма њих ула га ча, јер је те ле ко му ни ка ци о ни 
би знис је дан од рет ких ко ји је за др жао сво ју ис пла-
ти вост чак и у вре ме еко ном ске кри зе.  

Да је стра те ги ја за др жа ва ња, чак и ши ре ња др жав-
ног вла сни штва у до ме ну те ле ко му ни ка ци ја ис прав-
но опре де ље ње го во ре и ис ку ства зе ма ља чи ји опе-
ра те ри ис ка зу ју нај ве ће ин те ре со ва ње за ула га ње у 
Ср би ју, а са мим тим и у Те ле ком Ср би ја. Не мач ки De-
utche Te le kom и нор ве шки Те ле нор су до ско ра би ли 
пот пу но, а да нас су и да ље ве ћин ски у вла сни штву 
др жа ве и има ју нај ста бил ни ји раст про фи та, ко ји је у 
сва кој од ком па ни ја ве ћи од ми ли јар ду евра.   

Је дан од глав них ци ље ва Ср би је у до ме ну те ле ко му-
ни ка ци ја тре ба да бу де ства ра ње пред у сло ва за уво-
ђе ње елек трон ског дру штва, што зах те ва уна пре ђе-
ње стра те ги је раз во ја елек трон ских ко му ни ка ци ја у 
Ре пу бли ци Ср би ји, али и под за кон ских ака та. Дру ги 
циљ је ли бе ра ли за ци ја и при ва ти за ци ја у обла сти те-
ле ко му ни ка ци ја, ко ја ће под ра зу ме ва ти ре гу ли са ње 
и но ве од но се у из да ва њу ли цен ци у скла ду са пра-
вил ни ци ма ко је је по треб но до не ти. Пра вил ни ком је 
по треб но утвр ди ти усло ве за из бор опе ра те ра, као и 
за пре но си вост бро је ва за фик сне и мо бил не мре же. 
У окви ру овог ци ља је по треб но из вр ши ти и ре ба-
ланс та ри фа до ми нант ног опе ра те ра па ра лел но са 
ли бе ра ли за ци јом тр жи шта. Тре ћи циљ је раз вој те-
ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре, чи јом ће се ре а-
ли за ци јом оства ри ти пот пу на ди ги та ли за ци ја јав не 
фик сне те ле фон ске мре же и раз два ја ње двој ни ка. 
Че твр ти циљ је ефи ка сно и ра ци о нал но упра вља ње 
ра дио фре квен циј ским спек тром и ко ри шће ње те ле-
ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре. То ће омо гу ћи ти из-
ме ђу оста лог и при ступ ин тер не ту у свим основ ним 
и сред њим шко ла ма у Ре пу бли ци Ср би ји. По треб но 
је фор ми ра ти тач ке раз ме не на ци о нал ног ин тер нет 
са о бра ћа ја и ка та стра те ле ко му ни ка ци о не ка на ли за-
ци је. По треб но је ра ди ти и на си гур но сти и без бед-
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но сти те ле ко му ни ка ци о ног сек то ра. По след њи, али 
мо жда и нај ва жни ји циљ Про гра ма је раз вој кон ку-
рент но сти на ци о нал не те ле ко му ни ка ци о не ин ду-
стри је и струч но уса вр ша ва ње ин же њер ског и на уч-
но – ис тра жи вач ког ка дра у обла сти ин фор ма ци о них 
и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, што ће под ра зу ме ва-
ти де фи ни са ње на уч но – ис тра жи вач ких про је ка та и 
раз вој них про је ка та од на ци о нал ног зна ча ја у обла-
сти те ле ко му ни ка ци ја.

Да би се одр жао да љи раст ре зул та та и кон ку рент но-
сти ове гра не, не са мо на до ма ћем, већ и ме ђу на род-
ном тр жи шту, нео п ход но је на ста ви ти са ре а ли за ци-
јом ак тив но сти ко ји ма се пред ви ђа:

•   раз вој те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре;
•   да ље по ди за ње ква ли те та и сма ње ње це не те ле ко-

му ни ка ци о них услу га,
•   ства ра ње усло ва за по ве ћа ње ин ве сти ци ја и при-

лив стра ног ка пи та ла, пре све га кроз ма њин ску 
при ва ти за ци ју, или до ка пи та ли за ци ју Те ле ко ма а.д.; 

•   ула зак ма њих ула га ча у сфе ри спе ци ја ли зо ва них 
услу га ве за них за по је ди не сер ви се, као што је бе-
жич ни ин тер нет, ка блов ска те ле ви зи ја, е-тр го ви на, 
е-обра зо ва ње и дру ге; 

•   до след ну при ме ну За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма; 
•   уна пре ђе ње ре гу ла тор ног окви ра ко ји под ра зу ме ва 

хар мо ни за ци ју са ре гу ла тор ним окви ром Европ ске 
уни је. 
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ТР ГО ВИ НА 

При ли ком де фи ни са ња про грам ских ци ље ва у овој 
обла сти Де мо крат ска стран ка Ср би је по ла зи од 

чи ње ни це да је тр го ви на, по оби му про ме та, ни воу 
за по сле но сти и до при но сом у ра сту бру то до ма ћег 
про из во да, по ста ла јед на од нај зна чај ни јих при вред-
них гра на. Да нас у сек то ру тр го ви не и услу га ра ди 
пре ко 20 % за по сле них Ср би је, а сто па ра ста тр го ви-
не и услу га је два до три пу та ве ћа од ра ста бру то до-
ма ћег про из во да. Удео тр го ви не у БДП-у раз ви је них 
зе ма ља се кре ће у ра спо ну 9%- 18%, док је удео у 
за по сле но сти из ме ђу 13% и 26%. 

С дру ге стра не, пад про ме та који је у трговини на 
мало у 2011. години, у односу на 2010. у текућим 
ценама 7,3 % а у сталним за 16,7 %, за тим пр ви при-
ме ри про па да ња тр го вин ских ла на ца, и као по сле-
ди ца сма ње ње за по сле но сти у овом сек то ру, су до-
вољ ни раз ло зи да тр го ви на има при о ри тет но ме сто 
и у про гра му раз во ја у на ре де них пет го ди на. Иако 
у Ср би ји по сто ји ато ми за ци ја сек то ра због из у зет но 
ве ли ког бро ја ор га ни за ци ја ко је ра де у овом сек то ру, 
мо же се ре ћи да по сто ји про стор за на ста вак ра ста 
овог сек то ра, али пре све га у до ме ну са вре ме них мо-
де ла ор га ни за ци је тр го ви не у ви ду тр го вин ских цен-
та ра, шо пинг мо ло ва, хи пер мар ке та, су пер мар ке та и 
дру го. Ако се зна да је про це нат оства ре ног про ме та 
у нај ра зви је ни јим зе мља ма у са вре ме ним тр го вин-
ским објек ти ма из над 50, а у сек то ру хра не и из над 
80 %, он да је ја сно ко ли ки је по тен ци јал за ин ве сти-
ци је у том до ме ну, али и ко ли ка је то прет ња за по-
сто је ћу ор га ни за ци ју ма ло про дај не мре же у Ср би ји. С 
дру ге стра не, са ста но ви шта по тро ша ча раз вој та кве 
по ну де ће би ти до при нос стан дар ду ста нов ни штва, 
има ју ћи у ви ду кон ку рент ност по ну де ко ју об збе ђу ју 
ове ор га ни за ци је. 

За хва љу ју ћи то ме што је рад но ин тен зив на гра на са 
ре ла тив но ма лим зах те ви ма у од но су на ква ли фи ка-
ци је за по сле них, тр го ви на да је сна жан до при нос ди-
на ми ци тр жи шта ра да. Ме ђу тим, те пред но сти се не 
ко ри сте у до вољ ној  ме ри, јер још увек пре о вла да ва 
тра ди ци о нал ни кон цепт тр го ви не, по себ но у сег мен-
ту ма ло про да је у ко ме тре ба по ве ћа ти удео са вре ме-

них ма ло про дај них услу га ти па су пер мар ке та, хи пер-
мар ке та, тр го вин ско-услу жних цен та ра и сл. Нај ве ћи 
про блем у овој обла сти пред ста вља не до вољ на кон-
ку рен ци ја. Она се ја вља због  ма лог бро ја уче сни ка 
на стра ни по ну де, још увек рас ту ће кон цен тра ци је у 
сек то ру тр го ви не, ко ја на ста је у про це су не до вр ше не 
при ва ти за ци је, и ви со ких (фор мал них и не фор мал-
них) ба ри је ра за до ла зак стра них ла на ца ма ло про-
да је. Не до вољ на кон ку рен ци ја  има за по сле ди цу 
нео прав да но по ве ћа ње мар жи и сни жа ва ње ни воа и 
ква ли те та услу га, уз исто вре ме но по ве ћа ње це не ро-
ба и угро жа ва ње стан дар да гра ђа на. 

По ла зе ћи од то га да је за Де мо крат ску стран ку Ср би-
је у усло ви ма еко ном ске кри зе, раст стан дар да гра-
ђа на основ ни циљ, при ме на ССП-а иза зи ва по себ ну 
за бри ну тост. Уки да ње ца ри на за ро бу из ЕУ ни је ути-
ца ло на по јеф ти ње ње про из во да, на шта смо и ука-
зи ва ли, јер су тр гов ци, због не до вољ не кон ку рен ци је 
на до ма ћем тр жи шту за др жа ли мар же на ни воу ко ји 
је мно го ве ћи од про се ка у ре ги о ну. 

По ла зе ћи од то га, сма тра мо да је по ве ћа на кон ку рен-
ци ја основ ни услов за да љи на пре дак у овој гра ни. 
Да би се то по сти гло, по треб но је пред у зе ти сле де ће 
ме ре:

•  сма ње ње ула зних ба ри је ра за стра не и до ма ће по-
ну ђа че на те ри то ри ји це ле Ср би је;

•  де мо но по ли за ци ју у тр го вин ским и ди стри бу ци о-
ним лан ци ма, ка ко би ни во це на у ве ле про да ји и 
ма ло про да ји био све ден на ни во у ре ги о ну,

•  за шти та по тро ша ча и ко ри сни ка услу ге;
•  по спе ши ва ње те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је тр-

го вин ске мре же и ве ли ких тр го вин ских цен та ра;
•  оса вре ме њи ва ње по ну де тр го вин ских услу га пу тем 

ко ри шће ња до стиг ну ћа е-тр го ви не;
•  под сти ца ње из ла ска на ших тр го вин ских ком па ни ја 

на стра на тр жи шта, у ре ги о ну и ши ре.

Нео п ход но је ко нач но по че ти са им пле мен та ци јом За-
ко на о за шти ти по тро ша ча, од но сно фор ми ра ти кре-
ди би лан На ци о нал ни са вет за за шти ту по тро ша ча, 
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ко ји ће сво је де ло ва ње ста ви ти у функ ци ју за шти те 
гра ђа ни на – по тро ша ча а не ве ли ких тр го вин ских си-
сте ма, ко ји сво јим кар тел ским по на ша њем успе ва ју да 
одр же при вид тр жи шне утак ми це у овој де лат но сти.

По треб но је под ста ћи на ше тр го вин ске су бјек те за 
ус по ста вља ње по слов не са рад ње са парт не ри ма из 
Ру си је, Ки не и зе ма ља „тре ћег све та“ ра ди по ве ћа ња 
из во за на ших по љо при вред них и дру гих про из во да 
на та тр жи шта, са ци љем сма ње ња спор љно тр го вин-
ског де фи ци та. У оства ри ва њу овог ци ља зна чај ну ло-
ги стич ку пот по ру у ви ду ор га ни зо ва ња пре зен та ци ја 
на ших про из во да и по ве зи ва ња тр го виснких парт-
не ра би мо ра ли да пру же При вред на ко мо ра Ср би је, 
еко ном ски ата шеи при на шим ам ба са да ма, као и дру-
ге др жав не и не вла ди не ор га ни за ци је у на шој зе мљи.

26.1. ре пу блич ке роб не ре зер ве 

ДСС је из ра ди ла све о бу хва тан Сред њо роч ни Про-
грам раз во ја роб них ре зер ви, као по се бан до ку мент, 
што за ак ту ел ну власт пред ста вља за кон ску оба ве зу 
ко ја ни је ис пу ње на. 

У вре ме еко ном ске кри зе, не из ве сно сти у по гле ду на-
став ка европ ских ин те гра ци ја, зна чај роб них ре зер ви 
се не сма њу је. На про тив, оне све ви ше до би ја ју на 
зна ча ју и у ак ту ел ном иза зов ном при вред ном и дру-
штве ном тре нут ку ја ча ју и по тре бе за раз во јем роб-
них ре зер ви, уз од ре ђе но струк тур но при ла го ђа ва ње. 
За Ре пу бли ку Ср би ју струк тур но при ла го ђа ва ње роб-
них ре зер ви у на ред ном пе ри о ду има по се бан зна чај 
из три основ на раз ло га: 

•  Пр ви је ни зак ни во укуп них роб них ре зер ви, по себ но 
стра те шких про из во да, ко ји је по сле ди ца ви со ког па-
да при вред них ак тив но сти ка ко у пе ри о ду еко ном ских 
санк ци ја та ко и у ак ту ел ном тре нут ку и укуп не фи нан-
сиј ске сна ге Ре пу бли ке Ср би је као основ ног пред у сло-
ва за убр за ну об но ву и раз вој роб них ре зер ви,

•  Дру ги раз лог је ве ли ка по тро шња роб них ре зер ви у 
то ку санк ци ја и бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА-

ТО пак та, као и ште те ко ја је на не та роб ним ре зер ва-
ма, на ро чи то уни шта ва њем скла ди шних ка па ци те та 
у ко ји ма су би ли сме шет ни од ре ђе ни енер ген ти, 

•  Тре ћи раз лог је по гре шна по ли ти ка Вла де РС у кре-
и ра њу и во ђе њу си сте ма роб них ре зер ви у пе ри о-
ду 2001.- 2006. го ди не, ка да је до ми ни рао став да 
ће тр жи ште нај бо ље ре ши ти пи та ње ста бил но сти 
про из вод ње и снаб де ва ња тр жи шта не ким про из-
во ди ма од стра те шког зна ча ја, ко што су, на при-
мер, пше ни ца, ку ку руз, уље, ше ћер, наф та и нафт-
ни де ри ва ти и слич но, што је узро ко ва ло до дат ним 
пра жње њем роб них ре зер ви и оп те ре ће њем функ-
ци о ни са ња Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве 
ства ра њем мно го број них фи нан сиј ских не га тив них 
ефе ка та од стра не Вла да Ср би је. 

Обез бе ђе ње од ре ђе ног ни воа и струк ту ре роб них ре-
зер ви и ста бил но сти истих на ду жи рок услов је за 
оства ре ње њи хо ве основ не уло ге у ста би ли за ци ји тр-
жи шта.

Као што је нео п ход но ста би ли зо ва ти ре зер ве од ре-
ђе не гру пе пре храм бе них (пше ни ца, ку ку руз, ше ћер, 
уље и ме со) и не пре храм бе них (наф та и нафт ни де ри-
ва ти, ми не рал на ђу бри ва, ле ко ви и дру га ме ди цин-
ска опре ма) про из во да, та ко је ве о ма бит но сма њи ти 
оста ли асор ти ман и осло бо ди ти се оних про из во да 
чи је чу ва ње и скла ди ште ње пред ста вља ве ће ма те-
ри јал но оп те ре ће ње за функ ци о ни са ње ре зер ви не го 
ко рист по еко но ми ју и тр жи шна кре та ња ове зе мље.

Об зи ром на тре нут на не га тив на при вред на кре та ња 
ка ко у зе мљи та ко и у све ту, што ће не сум њи во у на ре-
дом пе ри о ду по ја ча ти уло гу роб них ре зер ви у ста би ли-
за ци ји тр жи шта, по треб но је, са јед не стра не, да Вла да 
у сво јим про јек ци ма бу џе та из два ја ви ше сред ста ва за 
рад Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве а са дру-
ге стра не, овом ор га ну омо гу ћи и ве ће при вред не ак-
тив но сти по тр жи шним прин ци пи ма, у ци љу до дат ног 
обез бе ђи ва ња сред ста ва за ста би ли за ци ју стра те шких 
ре зер ви нај ва жни је гру пе про из во да. На кра ју Ре пу-
блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве је то омо гу ће но и 
са мим За ко ном о роб ним ре зер ва ма.
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Ути цај роб них ре зер ви на тр жи шна кре та ња у ви ду 
раз ли чи тих ви до ва ин тер вен ци ја ра ди ста би ли за ци-
је тр жи шта је на чин ра да Ре пу блич ке ди рек ци је за 
роб не ре зер ве ко ји је су про тан стан дар ди ма ЕУ, али је 
он ну жан. У си сте му функ ци о ни са ња роб них ре зер ви 
код нас не ма ја сног раз два ја ња стра те шких од опе-
ра тив них ре зер ви али и то је по сле ди ца не до стат ка 
сред ста ва и не до вољ них за ли ха за одво је но фор ми-
ра ње јед не и дру ге вр сте ре зер ви.

Сход но то ме, основ ни Стра те шки ци ље ви роб них ре-
зер ви и у на ред ном пе ри о ду ће би ти:

•  Ути цај на ста би ли за ци ју про из вод ње и це на  (по ну де и 
тра жње)  стра те шких по љо при вред но-пре храм бе них 
и ин ду стриј ских про из во да. Роб не ре зер ве Ре пу бли ке 
Ср би је не мо гу би ти за ме на за про из вод њу и од лу чу-
ју ћи фак тор ста бил но сти ра ста про из вод ње (по ну де) 
свих про из во да на до ма ћем тр жи шту. То тре ба да бу-
де „за да так“ роб них про из во ђа ча и под сти цај них ме ра 
кре а то ра еко ном ске по ли ти ке у на шој зе мљи. Ути цај 
роб них ре зер ви на ста бил ност и раст про из вод ње и 
тр жи шта тре ба да бу де огра ни чен на ре ла тив но ма-
њи број про из во да од стра те шког зна ча ја за снаб де-
ва ње ста нов ни штва и про из вод ње у кри тич ним тр-
жи шним осци ла ци ја ма по ну де и тра жње, ко је мо гу 
би ти иза зва не су шом ши рих раз ме ра, по пла ва ма и 
дру гим при род ним не по го да ма ко је има ју ви сок ути-
цај на про из вод њу (по ну ду) и ста бил ну (не е ла стич ну) 
тра жњу за тим про из во ди ма. За та кве, стра те шке про-
из во де, тре ба при ме ни ти прин цип да „др жа ва ку пу је 
ка да је јеф ти но а про да је ка да је ску по“, с тим да мо ра 
по сто ја ти ја сно де фи ни са на мер на гра ни ца (це на про-
из во да) ка да др жа ва пре ко роб них ре зер ви ин тер ве-
ни ше и у јед ном и у дру гом слу ча ју.

•  Обез бе ђе ње по треб ног ни воа и струк ту ре роб них 
ре зер ви за по тре бе Ре пу бли ке Ср би је у слу ча ју ван-
ред ног ста ња и не по сред не рат не опа сно сти. Узро-
ци па да про из вод ње и по ре ме ћа ја на тр жи шту мо-
гу да на ста ну ван при род них не по го да и про ме на у 
струк ту ри по ну де и тра жње ко је на ста ју у про це су 
ста бил ног раз во ја јед не при вре де. Усло ви за ван-

ред но ста ње  и ста ње не по сред не рат не опа сно сти 
су, пре све га, по ли тич ке при ро де, из ла зе из окви ра 
те ку ћих по ре ме ћа ја на тр жи шту и под ути ца јем су 
ре ги о нал них или ме ђу на род них су ко ба. Та кво ста-
ње је Ср би ја има ла у бли жој про шло сти, ка да су у 
ма њој или ве чој ме ри роб не ре зер ве би ле на од ре-
ђен на чин упо тре бље не. Због ова квих мо гућ но сти 
и ова ко по ста вље ног ци ља, асор ти ман про из во да у 
са ста ву роб них ре зер ви мо ра да бу де не што ши ри, 
а укуп не роб не ре зер ве ве ће у од но су на оне ко је су 
на ме ње не ста би ли за ци ји про из вод ње и тр жи шта у 
нор мал ним  ма кро-усло ви ма.

У оства ри ва њу основ них (стра те шких) ци ље ва раз во-
ја роб них ре зер ви Ре пу бли у ке Ср би је, утвр ђу ју се сле-
де ћи под ци ље ви:

•  По ди за ње ни воа роб них ре зер ви основ них по љо при-
вред но-пре храм бе них про из во да ( пше ни це, ку ку ру-
за, ра фи ни са ног уља, ше ће ра, со ли...) до 90 днев них 
по тре ба Ре пу бли ке Ср би је. Би ло би иде ал но ка да би 
се у од мах мо гла из вр ши ти ста би ли за ци ја ре зер ви 
ових стра те шких про зво да али је то у тре нут ним фи-
нан сиј ским окол но сти ма по сло ва ња Ди рек ци је – не-
мо гу ће. Из тог раз ло га, го ди шњим пла но ви ма ра да 
Ди рек ци је би са пра ви ле про јек ци је у ста би ли за ци ји 
јед ног по јед ног ар ти кла, с тим да су за ли хе пше ни це 
2008. го ди не би ле до ве де не до ни воа про пи са них 
по тре ба док су за ли хе ку ку ру за би ле на ни воу 75% 
од про пи са них. У си ту а ци ји уве ћа ња бу џе та за рад 
Ди рек ци је, мо гло би до ћи и до убр за ња ста би ли за-
ци је за ли ха стра те шких про из во да.

•  По ди за ње ни воа ре зер ви наф те и нафт них де ри ва-
та до ни воа 90 днев них по тре ба Ре пу бли ке Ср би-
је. Код овог про из во да је до шло до нај ве ћег па да 
роб них ре зер ви као по сле ди ца еко ном ских санк ци-
ја ме ђу на род не за јед ни це и НА ТО бом бар до ва ња. 
Са по сто је ћим ни во ом  ре зер ви наф те, обез бе ђу је 
се око 6% де ве де се то днев них по тре ба, а пре ма по-
да ци ма о укуп ној по тро шњи наф те у Ср би ји у 2007. 
го ди ни ко ја је из но си ла 4,1 ми ли о на то на. Об зи ром 
да смо у сти ца њу енер ге на та го то во пот пу но за ви-
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сни од уво за, то ука зу је на по тре бу при о ри тет ног и 
ди на мич ног ра ста роб них ре зер ви овог про из во да. 

•  Пре и спи ти ва ње скла ди шне по ли ти ке - об но ву по-
ру ше них скла ди шних ка па ци те та наф те и нафт них 
де ри ва та до ни воа ко ји су по сто ја ли пре НА ТО бом-
бар до ва ња и осло ба ђа ње од не у по тре бљи вих скла-
ди шних ка па ци те та за ове енер ген те. До бом бар до ва-
ња НА ТО пак та, рас по ло жи ви скла ди шни ка па ци те ти 
Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве из но си ли су 
око 504.760 т. Са да шњи ка па ци те ти, за јед но са об-
но вље ним ка па ци те ти ма у 2008. г., из но се 150.900 
т, од ко јих 22.600 т ни су на опе ра тив ном ни воу. За 
оства ри ва ње овог опе ра тив ног ци ља (за дат ка) по-
треб но је рас по ло жи ве ка па ци те те до ве сти до ни-
воа да мо гу исти би ти ста вље ни у функ ци ју, иден-
ти фи ко ва ти ка па ци те те ко је Ре пу блич ка ди рек ци ја 
за роб не ре зер ве мо же ко ри стит ти за скла ди ште ње 
соп стве них про из во да и ка па ци те те ко је ће због не-
а де кват не ло ка ци је, опе ра тив ног а не стра те шког 
ка па ци те та (ку би ка же) ре зер во а ра, да ва ти у за куп 
тре ћим ли ци ма или вр ши ти раз ме ну са НИС-ом. 

•  Из град ња јед ног мо дер ног скла ди шта са нај ма ње 
20.000 м2 скла ди шног про сто ра у Бе о гра ду, чи ји 
ка па ци тет би по ред роб них ре зер ви мо гли да ко ри-
сте и дру ги др жав ни ор га ни за чу ва ње од у зе те ро бе 
из ин спек циј ског над зо ра. 

•  Про ме на струк ту ре роб них ре зер ви у ко рист по ве-
ћа ња ре зер ви стра те шких пре храм бе них и ин ду-
стриј ских про из во да. То под ра зу ме ва осло ба ђа ње  
(про да ја, от пис, рас хо до ва ње) про из во да ко ји не 
при па да ју стра те шким (бер зан ским) про из во ди ма 
и су жа ва ње асор ти ма на про из во да у са ста ву Ре-
пу блич ких роб них ре зер ви. Ти ме ће се осло бо ди ти 
нов ча ни ка пи тал за по ве ћа ње ре зер ви дру гих про-
из во да као и скла ди шни про стор за скла ди ште ње 
про из во да чи је се ре зер ве по ве ћа ва ју. 

•  По ве ћа ње ефи ка сно сти по сло ва ња роб них ре зер-
ви и тр жи шно ефек ту и ра ње рас по ло жи вих ре сур са. 
Сло бод ни скла ди шни ка па ци те ти мо ра ју се, ме то дом 
јав не на бав ке, по ну ди ти тр жи шту и та ко по ве ћа ти 
соп стве не при хо де по том осно ву. Та ко ђе, објек те и 

ло ка ци је ко је, због не а де кват не ло ка ци је, ви со ких 
тро шко ва об на вља ња по ру ше них ка па ци те та и екс-
пло а та ци је тре ба про да ти и сред ства ис ко ри сти ти 
за ин ве сти ци је у дру ге скла дишт не ка па ци те те. И у 
свим дру гим слу ча је ви ма где је Ди рек ци ја за роб не 
ре зер ве оп те ре ће не тро шко ви ма одр жа ва ња, ко му-
нал них и дру гих услу га, скла ди ште ња и та ко да ље, а 
да са дру ге стра не не ма по зи тив не ефек те, мо ра се 
пред у зе ти ме ра за осло бо ђе ње од тих тро шко ва или 
за њи хо во зна чај но сма ње ње. 

Из да ва њем сло бод ног скла дишт ног про сто ра би се 
обез бе ди ла зна чај на фи нан сијска сред ства по треб-
на за ста би ли за ци ју стра те шких ре зер ви по љо при-
вред но-пре храм бе них и ин ду стриј ских про из во да и 
из град њу но вих, од но сно ре кон струк ци ју по сто је ћих 
скла ди шта за наф ту и нафт не де ри ва те.

•  Рав но мер ни ји ре ги о нал ни рас по ред соп стве них 
скла ди шних ка па ци те та и скла ди шта, ка ко би се 
обез бе ди ла ви со ка ефи ка сност упо тре бе роб них ре-
зер ви и оп ти ма ли зо ва ли тро шко ви ма ни пу ла ци је.

•  Уна пре ђе ње ор га ни за ци је ра да Ре пу блич ке ди рек-
ци је за роб не ре зер ве. 

Пре све га, ДСС ста је у при лог ста ву да Ре пу блич ка ди-
рек ци ја за роб не ре зер ве тре ба да бу де са мо ста лан 
ор ган др жав не упра ве, од го во ран за свој рад Вла ди 
РС ко ји би оба вљао у те сној са рад њи са свим ре сор-
ним ми ни стар стви ма ко ја има ју ди рек тан ин те рес 
за пра ће ње ра да и функ ци о ни са ња Ди рек ци је. Ово 
је ло гич но об зи ром да у сво јим за ли ха ма има ве о ма 
раз ли чит асор ти ман ро ба што Ди рек ци ја за свој рад 
ве зу је и Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу-
мар ства и во до при вре де и Ми ни стар ство здра вља и 
Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке и мно га дру-
га. Уз то и по сто је ћа уну тра шња ор га ни за ци о на ше ма 
Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве не од го ва ра 
у пот пу но сти бу ду ћим по тре ба ма. Она се мо ра при ла-
го ди ти раз вој ним ци ље ви ма и пла но ви ма Ре пу блич-
ких роб них ре зер ви, што зах те ва аде кват ну про ме ну  
уну тра шње ор га ни за ци о не ше ме Ре пу блич ке ди рек-
ци је за роб не ре зер ве.
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Ту ри зам је јед на од нај бр же ра сту ћих при вред них 
гра на у све ту. У раз ви је ним др жа ва ма ту ри зам се 

сма тра стра те шком об ла шћу ко ја у ве ли кој ме ри до-
при но си при вред ном ра сту, ра сту за по шља ва ња, 
стра них ин ве сти ци ја, као и еко ном ској и со ци јал ној 
ко хе зи ји уну тар јед не др жа ве. Ту ри зам је на ро чи то ва-
жна гра на за за по шља ва ње мла дих, бу ду ћи да је број 
мла дих за по сле них у ту ри зму ду пло ве ћи у од но су на 
број њи хо вих вр шња ка за по сле них у дру гим при вред-
ним гра на ма. У по след њих де сет го ди на по раст за по-
сле них у сек то ру ту ри зма у Евро пи знат но је ве ћи не го 
у остат ку при вре де. Сек тор ту ри зма ге не ри ше ви ше од 
4 % БДП Европ ске уни је, са око 2 ми ли о на пред у зе ћа 
и пре ко 8 ми ли о на за по сле них (око 4 % укуп ног бро ја 
за по сле них у ЕУ). Ако се у об зир узму и гра не по ве за не 
са ту ри змом (тр го ви на, са о бра ћај, по љо при вре да) уче-
шће у БДП ра сте чак и до 11 %, са уче шћем у укуп ном 
бро ју за по сле них до 12 %. У ре ги о ну цен трал не и ис-
точ не Евро пе про це њу је се да ће број за по сле них у ту-
ри зму до 2020. го ди не по ра сти са тре нут них 9.800.000 
на 10.300.000 љу ди. Уче шће ту ри стич ко-уго сти тељ ске 
при вре де у дру штве ном про из во ду Ре пу бли ке  Ср би-
је из но си 4,7 %. Не ке од зе ма ља ре ги је цен трал не и 
ис точ не Евро пе, слич ног ге о граф ског по ло жа ја, ре-
сурс не осно ве и ту ри стич ких по тен ци ја ла као Ср би ја, 
оства ру ју мно го ве ћи удео при хо да од ту ри зма у БДП. 
Та ко на при мер Ма ђар ска, ко ја та ко ђе не ма мо ре, 
оства ру је уче шће ту ри зма у БДП зе мље од 6,7 %, Че-
шка Ре пу бли ка 10.4 %, Аустри ја 14,5 %, Сло вач ка 12.6 
%. Ови по да ци го во ре о не до вољ ној ис ко ри шће но сти 
ту ри стич ких по тен ци ја ла у Ср би ји и не сна ла же њу ре-
сор них ор га на у при ла го ђа ва њу но вим трен до ви ма у 
обла сти ту ри зма.
 
Ту ри стич ко-уго сти тељ ску при вре ду Ср би је чи ни 1938 
пред у зе ћа, од ко јих су 1273 хо тел ско-уго сти тељ ска 
(65,7%) и 665 ту ри стич ка (34,3%). Уку пан број за по-
сле них из но си око 23.030 рад ни ка. Ту ри зам Ре пу бли-
ке рас по ла же са око 88.000 ле жа је ва (у основ ним 
36.000, а у ком пле мен тар ним 22.000 сме штај них је-
ди ни ца). Нај ве ћи број ка па ци те та на ла зи се у бањ-
ским и пла нин ским  цен три ма. Ту ри зам у Ср би ји 
од ви ја се углав ном кроз ту ри зам ве ли ких гра до ва, 

тран зит на глав ним ма ги страл ним прав ци ма, пла нин-
ски, бањ ски, лов ни, се о ски, ет но и еко ту ри зам, као и 
на у тич ки ту ри зам на Ду на ву. У Ср би ји се у периоду од 
јануара до новембра 2011. године од ма ра ло укуп но 
1.936.009 ту ри ста, а го ди шњи при хо ди оства ре ни од 
ту ри зма из но си ли су око милијарду до ла ра. 

Др жа ва Ср би ја је ту ри зам про гла си ла за је дан од 
сво јих стра те шких при о ри те та, али се на кон крет-
ном раз во ју ове обла сти ни је учи ни ло мно го. Из бу-
џе та Ср би је за 2010. за област ту ри зма се из два јало 
4.391.000.000 ди на ра или 0,14 % БДП. 

Стра те ги ја за раз вој ту ри зма до не та 2006. го ди не не 
спро во ди се по пла ни ра ној ди на ми ци због че га пер-
спек ти ве раз во ја овог сек то ра у Ср би ји по ста ју све 
су же ни је. Као су штин ски про бле ми обла сти ту ри зма 
у Ср би ји иден ти фи ко ва ни су ло ше ста ње са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре (ко ја оне мо гу ћа ва бр зу и ква ли тет ну 
до ступ ност ту ри стич ким де сти на ци ја ма), не ре ше ни 
про бле ми ло кал не ин фра струк ту ре (от пад не во де, 
во до снаб де ва ње, чи сто ћа, ре гу ли са ње ре да у жи во-
ту ту ри стич ких ме ста, не до вољ но кон тро ли са на из-
град ња ра зних обје ка та), не до вољ на бр зи на из град-
ње но вих сме штај них ка па ци те та и по след ња, али 
ве о ма бит на ствар, не до вољ на еду ко ва ност ка дро ва 
у обла сти ме наџ мен та у ту ри зму.

Ви зна ли бе ра ли за ци ја ути ца ла је на уки да ње мо но-
по ла у обла сти ту ри зма и ко ри сни ци ма ту ри стич ких 
услу га из Ср би је отво ри ла но ве прав це и де сти на ци-
је. Гра ђа ни Ср би је ви ше ни су «осу ђе ни» на не до вољ но 
ква ли тет ну до ма ћу ту ри стич ку по ну ду или по ну ду не-
ке од зе ма ља из ре ги о на, па се на ово гле да као на но-
ву оте жа ва ју ћу окол ност ко ја ће до при не ти до дат ном 
сма ње њу ин те ре со ва ња до ма ћих ту ри ста за на ци о-
нал ну по ну ду и зна чај но ути ца ти на сма ње ње ту ри-
стич ког про ме та и при хо да ко је област ту ри зма оства-
ру је у Ср би ји. Ши ре њу ове по ја ве зна чај но до при но си 
и по раст уче шћа low-cost авио ком па ни ја у Ср би ји. 

Про ме не у тем пу жи во та, рад ном вре ме ну, ко ри шће-
њу го ди шњих од мо ра, ре во лу ци о нар но ме ња ју до ју че 
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пре о вла да ва ју ћу па ра диг му јед но крат них пу то ва ња 
због го ди шњих од мо ра. Стал не ино ва ци је про из во да, 
до жи вља ји и емо ци је, по тра га за но вим ис ку стви ма, 
пу то ва ња због кул ту ре и обра зо ва ња по ста ли су но-
ви стан дар ди за са вре ме ну ту ри стич ку по ну ду. За то 
је Ср би ји да нас, ви ше не го ика да пре, по тре бан нов 
при ступ раз во ју ове обла сти са на гла ском на из град-
њу ту ри стич ког брен да Ср би је. Сва ка ту ри стич ка по ну-
да или де сти на ци ја тре ба да по ста не пре по зна тљи ва 
ка ко би по тро шач по же лео да ту де сти на ци ју по се ти 
ви ше пу та. Ка ко би по ди гла сте пен пре по зна тљи во сти 
свог ту ри стич ког брен да др жа ва мо ра да по ве ћа обим 
ак тив но сти на по љу мар ке тин га и про мо ци је ту ри стич-
ке по ну де, пр вен стве но у Европ ској Уни ји, као на шем 
при мар ном тр жи шту, али и у САД и Ру си ји, ода кле тра-
ди ци о нал но до ла зи ве ли ки број ту ри ста. 

Ка да го во ри мо о атрак тив но сти срп ског ту ри стич ког 
тр жи шта за по се ти о це из ре ги о на тре ба да има мо у 
ви ду па ра докс да је хо тел ски сме штај у Ср би ји, иако 
ме ђу нај не ква ли тет ни ји ма, нај ску пљи у ре ги о ну. За но-
ће ње са до руч ком у хо те лу са пет зве зди ца у Љу бља ни 
про сеч но се пла ћа 200 евра, Со лу ну 180, Бу дим пе шти 
160, Бу ку ре шту 170, Ско пљу 135, Со фи ји 140, За гре-
бу и Са ра је ву 110. Пре ма ис тра жи ва њи ма ту ри стич ких 
ор га ни за ци ја гра до ва из ре ги о на це не у бе о град ским 
хо те ли ма ви ше су не го у зе мља ма у ре ги о ну за 30 %. 
Овај по да так об ја шња ва се сла бом по пу ње но шћу хо-
тел ских ка па ци те та, бу ду ћи  да фик сни тро шак зах те ва 
да хо тел бу де по пу њен пе де сет и ви ше про це на та, а 
до ма ћи хо те ли су по пу ње ни у про се ку око 30 до 35 %. 
Ко ри го ва ње це на сме штај них ка па ци те та мо же да бу-
де је дан од на чи на за по ди за ње кон ку рент но сти срп-
ске ту ри стич ке по ну де у ре ги о ну Бал ка на и ју го и сточ-
не Евро пе. Стра те ги ја фор ми ра ња це на мо ра да ува жи 
ши ру ту ри стич ку стра те ги ју Ср би је да се Бе о град при-
ка же што ве ћем бро ју ту ри ста, под прет по став ком да 
ће ту ри сти, због атрак тив не по ну де на шег глав ног 
гра да, по же ле ти по но во да се вра те на ту де сти на ци-
ју. Не по сто ја ње је зич ке ба ри је ре пред ста вља до дат ни 
мо тив за ту ри сте из ре ги о на да по се те Ср би ју. Сви ре-
ги о ни у Ср би ји има ју осо бе не при род не, кул тур не и 
исто риј ске по тен ци ја ле ко ји мо гу до дат но да обо га те 

спе ци фич не вр сте ту ри стич ке по ну де. Ме ђу нај зна-
чај ни јим  ту ри стич ким по тен ци ја ли ма Ср би је сва ка-
ко су бо гат ство тер мал них из во ра, по че му је Ср би ја 
би ла по зна та у Евро пи на по чет ку 20. ве ка, то ко ви и 
оба ле ре ка, по себ но Ду на ва, не дир ну та про стран ства 
пла ни на и шу ма, ви но гра ди, лов но-ри бо лов не зо не, 
као и бо га то ар хе о ло шко и ар хи тек тон ско на сле ђе. 
У све ту је по себ но ви со ко вред но ва но исто риј ско и 
умет нич ко на сле ђе срп ских сред њо ве ков них ма на-
сти ра и ту чи ње ни цу сва ка ко тре ба ис ко ри сти ти за 
обо га ће ње ту ри стич ке по ну де Ср би је.

Ве ли ка шан са Ср би је ле жи у раз во ју се о ског ту ри зма 
ко ји има све пре ди спо зи ци је да по ста не хит у ту ри-
стич кој по ну ди Евро пе. По след њи по да ци го во ре да 
у Евро пи ра сте ин те ре со ва ње за срп ским се лом као 
ту ри стич ком де сти на ци јом (број но ће ња у Ср би ји по-
ве ћан за 6 % у од но су на про шлу го ди ну, упр кос еко-
ном ској кри зи и па ду по ка за те ља у дру гим об ли ци ма 
ту ри стич ке по ну де), а за хва љу ју ћи бо га тој ру рал ној 
тра ди ци ји, као је дан од нај пре по зна тљи ви јих брен до-
ва Ср би је про фи ли шу се ет но се ла, као што су Ста ро 
се ло у Си ро гој ну и Др вен град у Мо крој Го ри. Не дир-
ну та при ро да, чист ва здух и во да, до ма ћа хра на и го-
сто прим ство се ља ка су ве ли ке пред но сти срп ског се-
ла, по себ но у вре ме ну ка да љу ди све че шће по ка зу ју 
пре за си ће ње од сва ко днев ног стре са ко ји до но си ур-
ба ни на чин жи во та, смог, из дув ни га со ви и пре ве ли ки 
број љу ди у гра до ви ма. С дру ге стра не, се о ски ту ри зам 
тре ба да до при не се очу ва њу се о ске сре ди не и кул тур-
не ба шти не, као и да еко ном ски мо ти ви ше ло кал но 
ста нов ни штво да оста не на се лу, ства ра ју ћи усло ве 
за ком фо ран жи вот и ве ћу мо гућ ност за про из вод њу 
по љо при вред них до ба ра, уз ко ри шће ње са вре ме не 
тех но ло ги је. Ефе кат ко ји до но си раз вој овог об ли ка 
ту ри зма  ду го роч но је ве о ма зна ча јан за Ср би ју, има ју-
ћи у ви ду по дат ке пре ма ко ји ма ће, ако се на ста ви тре-
нут ни тем по ме тро по ли за ци је, од 4.800 се ла у Ср би ји 
сва ко че твр то или 1.200 њих не ста ти за де це ни ју и по.

Не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се упо ре до са 
про це сом ја ча ња еко ном ских ве за на ше зе мље са 
ино стран ством, по ве ћа ва ју шан се глав них гра до ва 
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окру га, на пр вом ме сту Бе о гра да и Но вог Са да, за 
раз вој кон гре сног и по слов ног ту ри зма у Ср би ји. 

Узи ма ју ћи у об зир ра ни је на ве де не про бле ме ве за не 
за област ту ри зма у Ср би ји до ла зи мо до за кључ ка да 
глав ни ци ље ви у прав цу раз во ја ове обла сти тре ба да 
бу ду: по бољ ша ње са о бра ћај не и ло кал не ин фра струк-
тур не опре мље но сти; уна пре ђе ње сек то ра услу га у ту-
ри зму; по ве ћа ње бро ја и ра зно вр сно сти са др жа ја сме-
штај них ка па ци те та; еду ка ци ја ка дро ва за по сле них у 
обла сти ту ри зма; и по ве ћа ње вред но сти и при влач но-
сти брен да Ср би је као ту ри стич ке де сти на ци је. 

Ка да го во ри мо о мо де ли ма за фи нан си ра ње раз во ја 
ту ри зма у Ср би ји, Де мо крат ска стран ка Ср би је, ува-
жа ва ју ћи окол но сти у ко ји ма се тре нут но на ла зи на-
ша зе мља, сма тра да је нај бо љи на чин за раз вој ове 
обла сти при ме на мо де ла Јав ног-при ват ног парт-
нер ства (ЈПП). Овај мо дел се већ де це ни ја ма уна зад 
успе шно при ме њу је у Евро пи, по себ но у зе мља ма у 
тран зи ци ји, а пред ста вља стра те шку са рад њу јав ног 
и при ват ног сек то ра у по сло ви ма из град ње ту ри-
стич ке ин фра струк ту ре и пру жа ња услу га у обла сти 
ту ри зма. Нај ве ћа пред ност ова квог мо де ла фи нан си-
ра ња је сте сма ње ње по тро шње из бу џе та за раз вој 
ту ри стич ких ка па ци те та, што је по себ но зна чај но у 
усло ви ма еко ном ске кри зе, јер др жа ва обич но ула-
же са мо зе мљи ште или дру ге вр сте ре сур са, док при-
ват ни сек тор ула же сав но вац. Упра во из тих раз ло га 
ДСС се отво ре но про ти ви све зна чај ни јим ула га њи ма 
у ту ри зам из бу џе та Ср би је у ви ду по кре та ња про је-
ка та као што су раз вој ски ја ли шта и де сти на циј ског 
ме наџ мен та за ко је сва ке го ди не из дво ји и по 20 ми-
ли о на до ла ра, а да и да ље нај ве ћи број ски ја ша из 
Ср би је зи му је из ван зе мље. Но вац по ре ских об ве зни-
ка се не ми ли це тро ши, а упра вља ње ре ги о нал ним 
ту ри стич ким де сти на ци ја ма је и да ље не сре ђе но и 
не ус кла ђе но. У дру гим др жа ва ма из два ја ња др жа ве 
се ко ри сте да се под стак ну ула га ња при ват них ком-
па ни ја, ка ко би се от кло ни ле пре пре ке њи хо вом ула-

га њу, а не да би се по ве ћао про фит по је ди них при-
ват них ком па ни ја и да би се спро во ди ли пар тиј ски 
пла но ви ши ре ња ути ца ја у по је ди ним ре ги о ни ма. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је за ла же се да др жа ва, 
пу тем ди рект них ула га ња или скла па њем стра те-
шког парт нер ства са при ват ним сек то ром, до при не-
се убр за ном раз во ју не ис ко ри шће них ту ри стич ких по-
тен ци ја ла на ју жној па ди ни Ко па о ни ка. Ова кав по тез 
до при нео би еко ном ском раз во ју чи та ве те ри то ри је 
се вер ног де ла Ко со ва и Ме то хи је, отва ра њу но вих 
рад них ме ста у оп шти ни Штрп це, као и учвр шћи ва-
њу и да љем ја ча њу ве за ју жне срп ске по кра ји не са 
остат ком те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

Нео р га ни зо ва ност и ни зак ква ли тет ту ри стич ке по-
ну де пред ста вља и вр ло зна ча јан опор ту ни тро шак 
др жа ве јер се због то га ве ли ки број на ших гра ђа-
на од лу чу је да сво је го ди шње од мо ре и пра зни ке 
про ве де у окол ним или дру гим зе мља ма са бо љим 
од но сом ква ли те та, це не и ра зно вр сно сти по ну де. 
Про це не го во ре да се због ту ри зма из Ср би је из не-
се ви ше од 750 ми ли о на евра го ди шње, од но сно бар 
60 ми ли о на евра ме сеч но, при че му је нај ма ње јед на 
тре ћи на тих тро шко ва по ве за на са ку по ви ном ро ба. 
Овај по да так је, за све од го вор не за ову де лат ност 
и њен раз вој, по зив да обез бе де да се сма њи од лив 
де ви за због од ла ска на ших љу ди у бањ ска ме ста у 
окол не зе мље, ђач ких екс кур зи ја и кон гре са, док су у 
исто вре ме ка па ци те ти на ших од ма ра ли шта и хо те ла 
не по пу ње ни или за тво ре ни сем у шпи цу се зо не ко ја 
је све кра ћа. 

Са бо љом ин фра струк ту ром, атрак тив ни јом по ну дом 
услу га, бо љим мар ке тин гом и обра зо ва ни јим осо-
бљем, ту ри зам пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих 
из во ра ра ста за по шља ва ња и ин ве сти ци ја у не раз-
ви је ним под руч ји ма Ср би је те ула га ња у ње гов раз вој 
мо ра ју би ти део стра те ги је рав но мер ног ре ги о нал-
ног раз во ја. 
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зДрав СТвЕ На ИН Фра СТрУК ТУ ра, 
мЕ ДИ ЦИН СКИ  И БаЊ СКИ ТУ рИ зам

28
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Сва ком чо ве ку је здра вље нај вред ни је, те је и де лат-
ност ко ја ди рект но до при но си ње ном уна пре ђе њу 

и очу ва њу нај ва жни ја прет по став ка бу ду ћег раз во ја и 
стан дар да ста нов ни штва. Ме ђу тим. Ср би ја је по бро ју 
ста нов ни ка ко ји бо лу ју од бо ле сти ср ца и крв них су до-
ва, ма лиг них ту мо ра, ше ћер не бо ле сти и оп струк тив не 
бо ле сти плу ћа пр ва ме ђу европ ским зе мља ма, као и у 
све ту. Ста ре њу на ци је ви ше до при но си сма ње ње ра-
ђа ња не го про ду же ње жи вот ног ве ка гра ђа на, због 
че га Ср би ја сва ке го ди не из гу би око 30.000 ста нов ни-
ка, са тен ден ци јом да се тај број по ве ћа. С дру ге стра-
не, за здрав стве ну за шти ту се го ди шње из два ја око 4 
ми ли јар де евра, од че га се пре ко 70 % фи нан си ра из 
јав не по тро шње. Из ових по да та ка ја сно је да здрав-
ство ни је са мо зна чај ни дру штве ни већ и еко ном ски 
про блем. С дру ге стра не, са дру га чи јом здрав стве ном 
по ли ти ком и ре фор ми са ним си сте мом, из ба лан си-
ра ним ула га њи ма, здрав ство мо же по ста ти је дан од 
ва жних сту бо ва еко ном ског раз во ја Ср би је. Има ју ћи у 
ви ду да у том сек то ру у Ср би ји ра ди ви ше од 100.000 
ста нов ни ка, да има ви ше од 5.500 при ват них и ви ше 
од 350 др жав них ин сти ту ци ја, мо же се ре ћи да здрав-
ство пред ста вља и је дан од нај зна чај ни јих “при вред-
них“ сек то ра зе мље. 

С дру ге стра не, ре зул тат до са да шњих ре фор ми у 
здрав ству ви ше је не го скро ман, за стро жи је ана-
ли ти ча ре - за бри ња ва ју ћи. Ре зул та ти ре фор ме у 
здрав ству се ис ка зу ју бро јем по сте ља у бол ни ца ма, 
ду жи ном за др жа ва ња па ци је на та на ста ци о нар ном 
ле че њу, кре та њем бро ја за по сле них, вред но шћу на-
ба вље не опре ме, утро ше ним сред стви ма и узе тим 
кре ди ти ма да се пла те за по че те про ме не. Ме ђу тим, 
пра ва ме ра успе ха ре фор ми је здрав стве на си гур-
ност гра ђа на и за до вољ ство пру же ним ме ди цин ским 
услу га ма. Ка да се има ју у ви ду та ме ри ла, ста ње у срп-
ском здрав ству је вр ло ло ше. 

Број бол нич ких по сте ља у Ср би ји, као и број ле ка ра у 
Ср би ји на хи ља ду ста нов ни ка и са да је на ни воу про-
се ка у ЕУ, а да ле ко ма њи не го у бал тич ким зе мља ма, 
Сло вач кој, Че шкој, Ма ђар ској и оста лим но вим чла ни-
ца ма ЕУ. По да ци ОЕЦД по ка зу ју да је код нас број ле-

ка ра на при мар ном ни воу ма њи не го у свим дру гим 
зе мља ма. За бе ле же не су ве ли ке ва ри ја ци је у ди стри-
бу ци ји здрав стве них уста но ва и ле ка ра по окру зи ма, 
ко је ни су по ве за не са здрав стве ним по тре ба ма ста-
нов ни штва, што до во ди до на ру ша ва ња прин ци па 
јед на ко сти и до ступ но сти за све гра ђа не. Број ле ка-
ра на 100 хи ља да ста нов ни ка се у управ ним окру зи-
ма  кре ће у ра спо ну од 151 (Срем ски округ) до чак 
437 (Ни шав ски округ), а ме ди цин ских се ста ра од 314 
(Срем ски округ) до 657 (За је чар ски округ), што опет 
не об ја шња ва раз ли ке у до ступ но сти здрав стве них 
услу га, јер је она ве за на за вр сте и ни во раз ви је но сти 
здрав стве них уста но ва. Све ово ука зу је на нео п ход не 
про ме не у на чи ну пла ни ра ња и ре а ли за ци је мре же 
уста но ва здрав стве не за шти те. 

Здрав стве но оси гу ра ње је  и да ље је дан од нај ве ћих 
др жав них мо но по ла. Здрав стве на за шти та у Ре пу бли-
ци Ср би ји фи нан си ра се осим из бу џе та и сред стви ма 
из до на ци ја, као и ди рект ним пла ћа њем од стра не 
ко ри сни ка здрав стве не за шти те (пар ти ци па ци ја и 
пла ћа ње услу га ко је се не обез бе ђу ју из сред ста ва 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња). Као илу стра ци-
ја до пун ских ви до ва фи нан си ра ња уку пан из нос на-
пла ће не пар ти ци па ци је из здрав стве них уста но ва у 
2009. го ди ни на осно ву Из ве шта ја о фи нан сиј ском 
по сло ва њу Ре пу блич ног за во да за здрав стве но оси-
гу ра ње, из но си 1,164,959.00 ди на ра што пред ста вља 
0,65% од укуп них при хо да за 2009.го ди ну.

Не ма пра ве ре фор ме здрав ства док гра ђа нин не до-
би је мо гућ ност да би ра где ће се ле чи ти са здрав стве-
ном књи жи цом, у др жав ном или при ват ном сек то ру, 
док не бу де мо гао да би ра оси гу ра ње. У раз ви је ним 
зе мља ма одав но по сто ји здра ва кон ку рен ци ја на тр-
жи шту оси гу ра ња. Чак и зе мље ко је се сма тра ју твор-
ци ма нај по зна ти јих мо де ла фи нан си ра ња здрав ства, 
САД и Не мач ка, пред у зи ма ју ре фор ме на пла ну ди-
вер зи фи ка ци је из во ра фи нан си ра ња. С дру ге стра не, 
мо дел ко ји ва жи у Ср би ји, а ко ји пред ста вља ве ли ко 
оп те ре ће ње за при вре ду јер је за сно ван са мо на из-
два ја њи ма од за ра да за по сле них и бу џе та, још увек 
ни је пре тр пео ни ка кве про ме не. Ако др жав не здрав-
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стве не уста но ве оства ре на сло бод ном тр жи шту са-
мо око 10 % од сво јих при хо да, иако рас по ла жу ре-
сур си ма вред ним не ко ли ко ми ли јар ди евра, та да се о 
ус пе си ма ре фор ме за и ста не мо же го во ри ти.  

Пре ма зва нич ним по да ци ма у 2007. го ди ни, укуп ни 
рас хо ди за здрав стве ну за шти ту у Ре пу бли ци Ср би ји 
из но си ли су 9,6% бру то дру штве ног про из во да (БДП). 
Уче шће јав них рас хо да за здрав стве ну за шти ту у БДП 
из но си ло је 6,1%. Та ко су јав ни рас хо ди за здрав стве-
ну за шти ту из но си ли 63,8%, а при ват ни 36,2% укуп-
них рас хо да за здрав стве ну за шти ту. Због ре ла тив но 
ни ског ни воа БДП, Ср би ја из два ја у ап со лут ном из но-
су ма ла сред ства за здрав стве ну за шти ту у по ре ђе њу 
са дру гим европ ским зе мља ма.

Ср би ја је јед на од рет ких зе ма ља ко ја још увек не-
ма На ци о нал ни здрав стве ни ра чун (НЗР), због че га 
се и не зна ко ли ки су ствар ни тро шко ви здрав ства, 
док та кав ра чун има ју го то во све зе мље у окру же њу, 
укљу чу ју ћи и Ал ба ни ју. НЗР под ра зу ме ва би ланс свих 
тро шко ва у здрав ству (три сек то ра – др жав ни, при-
ват ни и вој ни). Не по сто ја ње НЗР је до не кле ло гич но, 
ако се зна да ин фор ма ци о ни си стем ни до да нас ни је 
ушао у до ма ће здрав ство, и ако су за те на ме не до 
са да из дво је ни ми ли о ни евра. 

Ин фор ма ци о ни си стем је им пле мен ти ран у ве о ма 
ма лом бро ју здрав стве них уста но ва, док се стан дар-
ди за ци ја на ни воу ре пу бли ке оче ку је тек у на ред ном 
пе ри о ду. Упра во ква ли те тан ин фор ма ци о ни си стем 
је пред у слов пру жа ња ефи ка сних и ра ци о нал них 
здрав стве них услу га.

Мре жу здрав стве них уста но ва у др жав ној сво ји ни 
чи ни око 350 уста но ва (157 до мо ва здра вља, 40 оп-
штих бол ни ца, 37 спе ци јал них бол ни ца, 36 апо те ка, 
23 за во да за јав но здра вље, 4 кли нич ко-бол нич ка 
цен тра, 4 кли нич ка цен тра, 22 за во да, 16 ин сти ту-
та, 6 кли ни ка и ВМА). Уку пан број по сте ља де фи ни-
сан Пла ном мре же из но си 38.590. По ред др жав них, 
мре жи здрав стве них уста но ва тре ба до да ти и при-
ват не, ко јих је по чет ком 2009. го ди не у Ср би ји би ло 

ре ги стро ва но око 5.500, ко је оба вља ју здрав стве ну 
де лат ност.

У здрав стве ним уста но ва ма је за по сле но око 115 
хи ља да љу ди, од тог бро ја 20.668 (18,1%) су ле ка-
ри (од то га 74,3% спе ци ја ли сти ра зних ди сци пли на), 
39.905 (34,9%)  ме ди цин ске се стре-тех ни ча ри, 29.117 
(25,5%) ад ми ни стра тив но-тех нич ки рад ни ци, док 
24.627 (21,5%) чи не оста ли здрав стве ни рад ни ци и 
са рад ни ци. 

При ка за на ди стри бу ци ја здрав стве них рад ни ка ука зу-
је на нео п ход ност но ве си сте ма ти за ци је и стан дар ди-
за ци је здрав стве ног ка дра на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ја ће би ти ускла ђе на ка ко са по тре ба ма за 
од го ва ра ју ћим здрав стве ним услу га ма, та ко и са мо-
гућ но сти ма бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на кон ти ну и ра но ви сок про це нат ад ми-
ни стра тив но-тех нич ког осо бља у др жав ним здрав стве-
ним уста но ва ма, ко ји зна чај но оп те ре ћу је бу џет. Што се 
ти че при мар не здрав стве не за шти те, су о ча ва мо се са 
при ме ром иза бра ног ле ка ра ко ји ни је по ро дич ни ле-
кар, али се ипак фи нан си ра по прин ци пу ка пи та ци је.

Је дан од нај зна чај ни јих про бле ма у си сте му здрав-
стве не за шти те су не до пу сти во ду ге ли сте че ка ња 
за по је ди не здрав стве не услу ге на раз ли чи тим ни-
во и ма здрав стве не за шти те, ко је ука зу ју ве о ма ло ше 
пла ни ра ње, ор га ни за ци ју и кон тро лу ра да др жав них 
здрав стве них уста но ва. Упра во због зна чај них про пу-
ста у ор га ни за ци ји ра да и ру ко во ђе њу здрав стве них 
уста но ва гра ђа ни ко ји су го ди на ма из два ја ли зна-
чај на сред ства ра ди свог ефи ка сног и ква ли тет ног 
ле че ња, су при мо ра ни да сво ја пра ва оства ре у при-
ват ним здрав стве ним уста но ва ма, што до дат но оп те-
ре ћу је њи хо ве рас хо де. 

У окви ру не ра ци о нал ног ко ри шће ња здрав стве них 
услу га по себ но тре ба ис та ћи не рав но мер ну ис ко ри-
шће ност здрав стве них ка па ци те та са тен ден ци јом 
ле че ња ве ћег бро ја бо ле сни ка у Бе о гра ду и ве ћим 
ре ги о нал ним здрав стве ним цен три ма уз сла би ју ис-
ко ри шће ност дру гих здрав стве них ре сур са.
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Број не за по сле них ле ка ра, сто ма то ло га и фар ма це у-
та од 2000. го ди не по ка зу је тренд ра ста, та ко да са-
да из но си око 3200 (1800 док то ра ме ди ци не, 1200 
док то ра сто ма то ло ги је и око 200 ди пло ми ра них фар-
ма це у та). По раст не за по сле них здрав стве них ви со ко-
о бра зо ва них ка дро ва нај ве ћим де лом је по сле ди ца 
не до стат ка до след не на ци о нал не по ли ти ке пла ни ра-
ња упи са и шко ло ва ња, за по шља ва ња и стал ног уса-
вр ша ва ња здрав стве них рад ни ка и са рад ни ка. 

Нео п ход но је ис та ћи ви ше го ди шњи про блем по сто ја-
ња не га тив не се лек ци је у за по шља ва њу здрав стве-
ног ка дра, пре све га ле ка ра, без аде кват не кон тро ле 
кон кур са за за по шља ва ње у др жав ним здрав стве ним 
уста но ва ма од стра не над ле жних др жав них ор га на. 
Ду го роч но „при ја тељ ско“ за по шља ва ње здрав стве-
них рад ни ка као ди рект ну по сле ди цу има од ла зак 
ве ли ког бро ја ви со ко ква ли тет них здрав стве них рад-
ни ка у ино стран ство као и не рав но ме ран ква ли тет у 
ра ду по је ди них здрав стве них услу га. 
  
У Ср би ји се кон ти ну и ра но ула же у об на вља ње и на-
бав ку ме ди цин ске опре ме, по себ но опре ме ви со ке 
тех но ло шке вред но сти, али је и да ље нео д го во ра-
ју ћа њи хо ва те ри то ри јал на раз ме ште ност и ис ко ри-
ште ност. 

По је ди ни окру зи има ју аде кват ну опре му без аде-
кват ног здрав стве ног ка дра и обр ну то. Ве о ма је ва-
жно са еко ном ског и здрав стве ног аспек та ускла-
ђи ва ње ка дров ског и тех но ло шког по тен ци ја ла. 
По след њих го ди на се као по се бан про блем ис ти че 
не ста ши ца по тро шног ме ди цин ског ма те ри ја ла и ле-
ко ва, ко ја на кра ћи или ду жи вре мен ски пе ри од оне-
мо гу ћа ва пру жа ње здрав стве них услу га и ди рект но 
ути че на ства ра ње ду жих ли ста че ка ња. 

При мет на је и те ри то ри јал на не у јед на че ност у ко ри-
шће њу при мар не здрав стве не за шти те. Ни зак ни во 
за у зе то сти по сте ља се не мо же ту ма чи ти са мо као 
ре зул тат ви шка по стељ них ка па ци те та, већ де ло-
ва ња ви ше фак то ра, као што су нео д го ва ра ју ћа ди-
стри бу ци ја по сте ља у од но су на ак ту ел не по тре бе 

и тра ди ци о нал ни на чин фи нан си ра ња ка па ци те та 
здрав стве них уста но ва.

Ипак, мо же се ре ћи да по ред свих си стем ских, су-
бјек тив них и фи нан сиј ских не до ста та ка, здрав ство 
Ср би је рас по ла же по тен ци ја ли ма да зна чај но уна-
пре ди про дук тив ност и ефи ка сност свог ра да, али не 
спро во де ћи по ли ти ку от пу шта ња и сма њи ва ња бро ја 
ин сти ту ци ја, већ на про тив, ини ци ра ју ћи но ва ула га-
ња, ра ци о нал но ко ри шће ње здрав стве них ка дро ва, 
ства ра ју ћи при ли ке за ре а ли за ци ју но вих про је ка та и 
при вла че ћи до ма ће и стра не ула га че да ин ве сти ра ју 
у но ве ка па ци те те и уна пре ђе ње опре мље но сти по-
сто је ћих. 

28.1. здрав ство као из вор 
еко ном ског раз во ја

Здрав ство Ср би је има за па же не ре зул та те у обла сти 
не у ро хи рур ги је, груд не хи рур ги је, ор то пе ди је, тран-
сплан та ци о не хи рур ги је, у хи рур ги ји ока, спро во ђе-
њу ен до ва ску лар них хи рур шких про це ду ра, ин тер-
вент ној не у ро ло ги ји и кар ди о ло ги ји, као и у оста лим 
гра на ма ме ди ци не - ин тер ној ме ди ци ни, не у роп си хи-
ја три ји, пре вен тив ној ме ди ци ни, фар ма ци ји и сто ма-
то ло ги ји. Је дан од при ме ра пра ће ња нај но ви јих до-
стиг ну ћа свет ске ме ди ци не је сте и уво ђе ње при ме не 
ма тич них ће ли ја на уч ним ме то дом у ле че ње нај те-
жих бо ле сти код па ци је на та код ко јих су ис цр пље не 
све дру ге мо гућ но сти ле че ња. 

Је дан од до ка за ко ли ки углед ужи ва ју по је ди не здрав-
стве не уста но ве у Ср би ји је и број па ци је на та из ино-
стран ства, пре све га из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је, 
ко ји до ла зе да се ле че у на шим во де ћим уста но ва ма. 
С дру ге стра не, је дан број на ших гра ђа на од ла зи да се 
ле чи у кли ни ка ма раз ви је ни јих зе ма ља, јер у на шим 
уста но ва ма не мо гу да до би ју аде ква тан ме ди цин ски 
трет ман због пре ду гог че ка ња на ње го во пру жа ње. 

У 2009. го ди ни, 202 ли ца су упу ће на на ле че ње у ино-
стран ство, што је ко шта ло 259.000.000 ди на ра. Па-
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ци јен ти су би ли по сла ти на ле че ње из обла сти кар-
ди о хи рур ги је, не у ро хи рур ги је, га стро ен те ро ло ги је, 
не у ро ло ги је, оф та мо ло ги је, ото ри но ла ри но ло ги је, 
он ко ло ги је, хе ма то ло ги је, ор то пе ди је, уро ло ги је, не-
фро ло ги је.

Због то га, у еко ном ском про гра му Де мо крат ске 
стран ке Ср би је, ула га ње у из град њу нај ма ње јед ног 
кли нич ко-бол нич ког цен тра пред ста вља осно ву раз-
во ја здрав стве не ин фра струк ту ре до вољ не да се за-
до во ље све по тре бе ста нов ни ка Ср би је, као и да се 
од ре ђе ни ка па ци те ти по ну де на сло бод ном тр жи шту 
ре ги о нал них зе ма ља, али и чи та ве Евро пе, по угле ду 
на нај бо ље прак се нај ра зви је ни јих зе ма ља. На тај на-
чин би ли би ство ре ни усло ви за но ва за по шља ва ња, 
за бо ље ис ко ри шће ва ње ме ди цин ских и сме штај них 
ка па ци те та, а ко ји се и са да у од ре ђе ној ме ри ко ри-
сте у свр хе здрав стве ног ту ри зма. Ако се зна да у је-
дан ВМА днев но да нас ула зи и по 10 хи ља да љу ди, 
да за по шља ва око 500 ле ка ра, свих спе ци јал но сти и 
ака дем ских ни воа, два пу та ви ше се ста ра и још 300 
из вр ши ла ца у ад ми ни стра тив ним и пра те ћим слу-
жба ма,  та да се мо же оче ки ва ти да би рад та квог јед-
ног цен тра мо гао да ожи ви чи тав је дан ре ги он, а и 
ши ре, по себ но због пра те ћих про гра ма и ка па ци те та 
ко ји су до ка за ли свој ква ли тет у до са да шњем пе ри-
о ду, због за по шља ва ња ре ги стро ва ног ви шка ме ди-
цин ских ка дро ва, до дат ног ан га жо ва ња нај бо љих 
ка дро ва из дру гих ме ди цин ских и уни вер зи тет ских 
цен та ра из зе мље и ино стран ства. 

Због не у са гла ше но сти у раз во ју ка па ци те та здрав-
стве них уста но ва, на по је ди не опе ра ци је се у Ср би ји 
пре ду го че ка (отво ре но ср це, очи, ту мо ри …), та ко да 
су не ки оси гу ра ни ци, ко ји то мо гу да пла те, при ну-
ђе ни да се опе ри шу у зе мља ма као што је Ита ли ја, 
Ру си ја, Тур ска, Че шка, Ма ђар ска и дру ге. На ли ста ма 
че ка ња за по је ди не опе ра ци је на ла зи се та кав број 
па ци је на та да под нај бо љим усло ви ма они не мо гу 
до ћи на ред у на ред не две го ди не, а за нај ве ћи број 
њих то мо же би ти пре ка сно. Да би се скра ти ло вре ме 
че ка ња, Фонд за здрав ство скла па уго во ре са стра-
ним бол ни ца ма о упу ћи ва њу на ших гра ђа на на опе-

ра ци је и за те на ме не из два ја ми ли он ске су ме го ди-
шње. Нео п ход но је уво ди ти но ве ме то де ле че ња ко је 
ће рас те ри ти ти бу џет Фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње и омо гу ћи ти да се у на шој зе мљи бо ле сни ци ле че 
на са вре мен и ква ли те тан на чин.

Да би се оства ри ли по ста вље ни ци ље ви уна пре ђе ња 
здрав стве не ин фра струк ту ре и ква ли те та здрав стве-
не за шти те нео п ход но је: 

•  спро ве сти нео п ход не про ме не у си сте му фи нан си-
ра ња здрав ства ка одр жи вом фи нан си ра њу за сно-
ва ном на про це ни здрав стве них тех но ло ги ја ко ји ма 
се обез бе ђу је ква ли тет ни ја и ефи ка сни ја здрав стве-
на за шти та;

•  уве сти но ве мо де ле фи нан си ра ња здрав стве не за-
шти те за ко је су прет ход но ство ре ни пред у сло ви на 
свим ни во и ма (са чи ње на но мен кла ту ра здрав стве-
них услу га, стан дар ди за ци ја про це са и по тро шње 
ле ко ва и ма те ри ја ла, из ра да и при ме на во ди ча до-
бре прак се);

•  за при мар ну здрав стве ну за шти ту – ка пи та ци ја;
•  за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту – 

фи нан си ра ње по ди јаг но стич ки срод ним гру па ма;
•  по ве ћа ти од го вор ност и кон тро лу ме наџ мен та за 

по сло ва ње и упра вља ње ре сур си ма у др жав ним 
здрав стве ним уста но ва ма;

•  при ме њи ва ти прин ци пе фар ма ко е ко но ми је у фар-
ма це ут ској здрав стве ној за шти ти;

•  спро во ђе ње струч ног уса вр ша ва ња здрав стве них 
рад ни ка у скла ду са по тре ба ма здрав стве ног си сте-
ма;

•  цен трал но и ра ци о нал но пла ни ра ње ка пи тал них 
ин ве сти ци ја;

•  уво ђе ње но вих, тр жи шних мо де ла у фи нан си ра ње 
у здрав ству, до бро вољ но-здрав стве но оси гу ра ње, 
по ну да услу га на ме ђу на род ном тр жи шту, скла па-
ње уго во ра о за јед нич ком пру жа њу услу га и ула га-
њи ма у раз вој;

•  ства ра ње усло ва за ула га ње у раз вој здрав стве не 
ин фра струк ту ре на прин ци пи ма јав но-при ват ног 
парт нер ства; 

•  из јед на чи ти усло ве функ ци о ни са ња, пра ва, оба ве-
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зе и стан дар де др жав них и при ват них здрав стве них 
уста но ва, да би се омо гу ћи ла здра ва кон ку рен ци ја 
и по кре нуо ла нац при ват них ин ве сти ци ја у здрав-
ство;

•  при ла го ди ти број но во у пи са них сту де на та ме ди ци-
не по тре ба ма здрав ства, тј. сма њи ти број сту де на та 
бар не ко ли ко го ди на.

28.2. ме ди цин ски ту ри зам

Ин ве сти ци је у да ље ши ре ње здрав стве не ин фра-
струк ту ре би омо гу ћи ле раз вој мо дер ни јих об ли ка ту-
ри зма, ко ји пред ста вља пу ну по ве за ност ме ди ци не и 
ту ри зма. 

Раст по тра жње за услу га ма ме ди цин ског ту ри зма у 
све ту је по кре нут кри зом у здрав стве ним си сте ми ма 
раз ви је них зе ма ља, ко ја је до ве ла до ви со ких це на 
здрав стве них услу га, ду гог че ка ња на од ре ђе не ин-
тер вен ци је, те трен дом ста ре ња ста нов ни штва. 

Ме ди цин ски ту ри зам ре ла тив но је нов об лик ту ри зма 
чи је тр жи ште већ са да из но си пре ко 60 ми ли јар ди 
до ла ра. Про це њу је се да ће се тренд ра ста на ста ви ти 
и да на ње го во успо ра ва ње мо же пре ути ца ти не до-
ста так ка па ци те та, ква ли тет и ди вер си фи ка ци ја по ну-
де, не го пад тра жње. Про це не ра ста тр жи шта ових 
услу га се кре ћу око 20-25% го ди шње, што зна чи да 
ће оче ки ва ни при ход од ме ди цин ског ту ри зма у на-
ред не две го ди не би ти око 100 ми ли јар ди до ла ра.

Пред у сло ви за раз вој овог об ли ка ту ри зма су ква-
ли те тан и струч ни ме ди цин ски ка дар, опре мље ност 
здрав стве них уста но ва, од ли чан сме штај и ор га ни за-
ци ја ле че ња, ни жи тро шко ви ле че ња и по ве за ност 
по ну де ме ди цин ских услу га са ту ри стич ким са др жа-
ји ма и по тен ци ја ли ма зе мље. 

Це не ме ди цин ских за хва та у Ма ђар ској, као јед ној од 
во де ћих европ ских де сти на ци ја ме ди цин ског ту ри-
зма, ни же су за 40 до 50 % не го у раз ви је ни јим зе-
мља ма, а њи хо ви ко ри сни ци су углав ном Евро пља ни 

ко ји та кве услу ге не мо гу да пла те у сво јој зе мљи. Ма-
ле зи ја је оми ље на де сти на ци ја за ал тер на тив не ме-
ди цин ске за хва те, а Ду баи ну ди до бро сто је ћим па ци-
јен ти ма Град здрав стве не за шти те у ко ме се на ла зе 
број не при ват не бол ни це и кли ни ке, ис тра жи вач ки и 
wеllness цен три.

Ср би ја има из ван ред не струч ња ке у свим обла сти ма 
ме ди ци не. Мно ги од њих ра де и пре да ју на нај пре-
сти жни јим свет ским уни вер зи те ти ма и ме ди цин ским 
цен три ма, о че му све до чи без број при зна ња на свет-
ским кон гре си ма и ску по ви ма спе ци ја ли ста. С дру ге 
стра не, нај ве ћи број њих је при мо ран да сво ју еко-
ном ску са тис фак ци ју струч но сти по тра жи од ла зе ћи 
трај но да ра де у ино стран ству, те Ср би ја гу би не са мо 
ме ди цин ски већ и људ ски и по слов ни ка па ци тет ко-
ји они са со бом од но се. Ср би ја има и не при ме ре но 
ве ли ки број не за по сле них ле ка ра и ме ди цин ских се-
ста ра, као и сло бод них ка па ци те та у хо тел ском сме-
шта ју у ту ри стич ко-ре кре а тив ним цен три ма, о чи јем 
упо шља ва њу се мо ра во ди ти ра чу на на си стем ски, а 
не пар тиј ски на чин. 

Про ши ре њем де лат но сти ту ри стич ких цен та ра пру-
жа њем услу га ме ди цин ског ту ри зма ис пу ни ло би 
се ви ше при о ри те та еко ном ског раз во ја Ср би је, 
оства ри ла би се ди вер зи фи ка ци ја ту ри стич ке по ну-
де, упо слио би се ве ли ки број ви со ко обра зо ва ног 
ме ди цин ског осо бља, при ву као би се но ви, пла те-
жно спо соб ни ји сег мент ту ри ста, до при не ло би се 
упо шља ва њу ве ћег бро ја пра те ћих де лат но сти, рав-
но мер ни јем ре ги о нал ном раз во ју Ср би је и про ме ни 
ими џа срп ског ту ри зма. Јед на од пред но сти овог 
ви да ту ри зма је да не ма се зо ну, те обез бе ђу је до бру 
ис ко ри шће ност рас по ло жи вих ка па ци те та то ком це-
ле го ди не. 

По ред из град ње пут не ин фра струк ту ре, уна пре ђе-
ња те ле ко му ни ка ци о них ве за, бо ље ван пан си он ске 
по ну де и од го ва ра ју ћих сме штај них ка па ци те та, за 
озбиљ ни ји при ступ ме ди цин ском ту ри зму нео п ход-
но је из гра ди ти на мен ске ка па ци те те чи ја ће основ-
на де лат ност би ти пру жа ње спе ци ја ли зо ва них ме-
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ди цин ских услу га на ме ње них ту ри сти ма, пре све га 
стран ци ма. На и ме, у Ср би ју већ са да до ла зи од ре ђе-
ни број стра них го сти ју, пред во ђе них срп ском дија-
спо ром, ко ји до ла зе пре све га због раз ли ке у це ни 
и са зна њу о стан дард ном ква ли те ту не ких ме ди цин-
ских услу га у Ср би ји. Ме ђу тим, број та квих ту ри ста 
још увек је не до во љан да би се мо гло ре ћи да по сто-
ји би ло ка кав ор га ни зо ва ни при ступ за до во ља ва њу 
њи хо вих здрав стве них по тре ба. Глав на де сти на ци ја 
ме ди цин ских ту ри ста је Бе о град. Услу ге ко је они тра-
же су ве за не за сто ма то ло ги ју, естет ску хи рур ги ју, оф-
та мо ло ги ју и дру ге гра не ме ди ци не ко је се од ли ку ју 
при ме ном не ин ван зив них ме то да ле че ња. Пре ма нај-
но ви јим ста ти сти ка ма, у струк ту ри са да шњег укуп ног 
оби ма ме ди цин ског ту ри зма 41 % от па да на сто ма-
то ло шке услу ге, 40 % на ор то пе ди ју, кар ди о ло ги ју, 
кар ди о хи рур ги ју и не у ро хи рур ги ју, а 19 % на естет ску 
хи рур ги ју.

Да би се оства рио ве ћи ис ко рак у раз во ју ме ди цин-
ског ту ри зма нео п ход но је из гра ди ти спе ци ја ли зо-
ва не ка па ци те те, за пру жа ње сло же ни јих ме ди цин-
ских услу га по ве за них са хи рур ги јом и ду го трај ни јим 
про це си ма опо рав ка, у при влач ни јим при род ним 
усло ви ма, уда ље ни јим од град ских је зга ра, са ин фра-
струк ту ром ко ја од го ва ра нај ви шим стан дар ди ма са-
вре ме не ме ди ци не, са о бра ћа ја и ту ри зма. При то ме 
тре ба има ти у ви ду да из град ња та квог ка па ци те та 
на под ра зу ме ва из град њу оазе, већ цен тра ме ди-
цин ског ту ри зма, до бро по ве за ног са оста лим ре фе-
рент ним ме ди цин ским уста но ва ма у Ср би ји, као и са 
оста лим ту ри стич ким цен три ма. По ве за ност цен та ра 
ме ди цин ског ту ри зма са оста лим здрав стве ним ка па-
ци те ти ма је од пре суд ног зна ча ја за ква ли тет услу ге, 
има ју ћи у ви ду да то пру жа мо гућ но сти за јед нич ког 
ко ри шће ња ви со ко про фе си о нал ног осо бља, спе ци-
ја ли зо ва не опре ме, ла бо ра то ри ја и дру го. 

Из град њу ме ди цин ског цен тра на ме ње ног ту ри сти-
ма тре ба да пра ти и из град ња оста лих пра те ћих са-
др жа ја, као што су хо те ли и апарт ма ни ви со ке ка те го-
ри је, wel lness & spa цен три, тр жни цен три, објек ти за 
спорт и уго сти тељ ски објек ти. Ква ли те ту услу ге ових 

цен та ра би зна чај но до при не ла и бли зи на аеро дро-
ма, као и хе ли о дро ма, као об ли ка тран спор та по ве за-
ног са ту ри змом, али и ме ди цин ском услу гом. 

Из град ња ме ди цин ског цен тра на Фру шкој го ри чи-
ји би ка па ци тет био око 2.000 па ци је на та би ко шта ла 
око 300 ми ли о на евра, укљу чу ју ћи и ње го во опре ма-
ње, али се ра ди о из у зет но ис пла ти вој ин ве сти ци ји, 
већ при ко ри шће њу 60 % ка па ци те та. На осно ву ис-
ку ста ва ко ја са ин ве сти ци ја ма у овој обла сти има ју 
нај ра зви је ни је зе мље, пе ри од по вра ћа ја ин ве сти ци је 
је око 10 до 12 го ди на, при че му се још то ли ко сред-
ста ва у том пе ри о ду сли је у ка се др жа ве и ло кал них 
са мо у пра ва, док су ко ри сти од за по шља ва ња око 
2.000 љу ди, по ве ћа ња екс клу зив но сти де сти на ци је и 
пра те ћих ин ве сти ци ја, ви ше стру ке. 

Да је овај вид ту ри зма вр ло атрак ти ван за ин ве сти-
то ре све до че и при ме ри из окру же ња где се не ке од 
ових иде ја већ ре а ли зу ју, као и за ин те ре со ва ност по-
је ди них зе ма ља да аут сор су ју здрав стве не услу ге у 
тре ћим зе мља ма, јер ти ме оства ру ју од ре ђе не уште-
де здрав стве ном си сте му зе мље и по ве ћа ва ју ква ли-
тет услу ге ко је пру жа ју сво јим оси гу ра ни ци ма. 

Им пле мен та ци ја ова ко ком плек сног при сту па раз-
во ју јед не са свим но ве гра не ту ри зма ко ја би мо гла 
би ти по кре тач чи та вог лан ца пра те ћих де лат но сти је 
по ве за на са бли ском са рад њом ми ни стар ства здра-
вља, еко но ми је, ло кал них са мо у пра ва, во де ћим ме-
ди цин ским уста но ва ма и фа кул те ти ма, ту ри стич ким 
ор га ни за ци ја ма и са при ват ним ин ве сти то ри ма.

28.3. Бањ ски ту ри зам

Не до ста так пра ве стра те ги је и ра ци о нал них ула га ња 
др жа ве у раз вој ту ри зма је кључ ни раз лог што Ср-
би ја од ту ри зма и да ље при хо ду је тек око 2,5 % свог 
БДП, док тај при ход у зе мља ма ко је има ју бо га ти ју ту-
ри стич ку по ну ду из но си и пре ко 10 % БДП. С дру ге 
стра не, ве ли ки део при хо да од ту ри зма пред ста вља 
ди рек тан суп сти тут из во зу, те за слу жу је до дат ну па-
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жњу. Већ са да при хо ди од ту ри зма Ср би је у укуп ном 
из во зу уче ству ју са око 9 %. 

Ула га ња у раз вој ту ри стич ке по ну де Ср би је ра сту из 
го ди не у го ди ну и то по сто пи ко ја је ви ша од ра ста 
при хо да од ту ри зма. Из два ја ња за раз вој ски ја шких 
цен та ра су ве ћа од из два ја ња за све оста ле ви до ве 
ту ри стич ке по ну де и ме ре се де се ти на ма ми ли о на 
евра го ди шње, а Ср би ју ни ко не пре по зна је као де-
сти на ци ју зим ског ту ри зма, па чак ни на ши гра ђа ни, 
јер ви ше зи му ју у ино стран ству не го на на шим пла-
ни на ма. 

Ста ње и при хо ди од ту ри зма би мо гли би ти мно го 
бо љи да бу џет ска из два ја ња за раз вој ту ри зма ни су 
нај ма ња за ту ри зам у ко ме Ср би ја има нај ве ће по тен-
ци ја ле и нај ду жу тра ди ци ју, а ко ји је је дан од нај бр же 
ра сту ћих об ли ка ту ри зма у по след ње две де це ни је. 

Ср би ја је зе мља ко ја у бањ ском ту ри зму има тра ди-
ци ју ду жу од 160 го ди на. Ле ко ви та во да, зе мља и 
чист ва здух наш су глав ни ту ри стич ки по тен ци јал. 
Ле ко ви те ба ње у Ср би ји све су по пу лар ни је и ме ђу 
стран ци ма. До ла зе го сти из Бо сне и Хер це го ви не, 
Фран цу ске, Ру си је, Грч ке, Ита ли је и дру гих зе ма ља. 
Ипак, у при вла че њу ве ћег бро ја стра на ца, тек смо на 
по чет ку. „Ле че ње во дом“, пре ма прог но за ма Ме ђу на-
род ног СПА удру же ња и де мо граф ским ка рак те ри-
сти ка ма Евро пе, у на ред ном пе ри о ду тре ба да има 
нај ве ћу сто пу ра ста, и то у обла сти про гра ма ко ји се 
ба зи ра ју на ме ди ци ни, а ко ји об у хва та ју кла сич ну те-
ра пи ју и те ра пи ју во дом.

Ср би ја има чак 360 ре ги стро ва них из во ри шта тер-
мал них и тер мо ми не рал них во да, по че му се на ла зи 
на пр вом ме сту у Евро пи, али је од то га ре ги стро ва но 
са мо 36 бањ ских ле чи ли шта. Ср би ја има ре ги стро ва-
них са мо пет кли мат ских ме ста са здра вим ва зду хом, 
као што су Див чи ба ре, Ива њи ца, Руд ник, Зла тар и 
Зла ти бор, и ако по сто је још де се ти не ме ста са истим 
или још бо љим кли мат ским усло ви ма. То све го во ри 
да и да ље не ко ри сти мо сво је по тен ци ја ле. Прет по-
став ка је да у бањ ском ту ри зму  Ср би ја ко ри сти све га 

де се так про це на та ка па ци те та, јер у ба ња ма бо ра ви 
не што ви ше од 300.000 ту ри ста го ди шње, од че га 
пре ко 95 % чи не до ма ћи ту ри сти, а у бро ју но ће ња 
стра ни ту ри сти уче ству ју са ма ње од 3 %. Уче шће 
бањ ског ту ри зма у укуп ним при хо ди ма од ту ри зма 
чи ни око 37 %, док је у по гле ду за по сле но сти уче шће 
на ни воу од 50 % и пре ла зи 10.000 за по сле них. 

У Не мач кој, ко ја има са свим скром не бањ ске ка па-
ци те те по сто ји пре ко 240 тер мал них ле чи ли шта на 
кон ти нен ту и још 50 на мо ру, чи је услу ге ко ри сти ви-
ше од 12 ми ли о на по се ти ла ца, ко ји оства ре го то во 
100 ми ли о на но ће ња. Шпа ни ја го ди шње уго сти пре-
ко ми ли он стра них ту ри ста у здрав стве ним цен три-
ма,  док је тај број у Ма ђар ској ве ћи од  400 хи ља да. 
У Сло ве ни ји је број стра них ту ри ста у ба ња ма јед нак 
бро ју до ма ћих, са тен ден ци јом да љег ра ста бро ја 
стра них ту ри ста. 

По зна то је да на ше ба ње има ју струч ни ме ди цин-
ски ка дар нео п хо дан за ову вр сту ту ри зма. Ме ђу тим, 
у при вла че њу стра них ту ри ста у на шим ба ња ма по-
треб но је раз ви ти и wel ness ту ри зам, ко ји под ра зу ме-
ва при вла че ње не са мо бо ле сних већ и здра вих ту ри-
ста, ко ји же ле да пред у пре де ра зна обо ље ња ко ја их 
мо гу су сти ћи у жи во ту. 

Ло ша ин фра струк ту ра, по себ но пу те ви, не до во љан 
број и ло ши сме штај ни ка па ци те ти - са мо су не ки од 
глав них раз ло га за што здрав стве ни ту ри зам, ко ји је 
све по пу лар ни ји на за па ду, код нас не при вла чи ве ћи 
број ту ри ста.

Ве ћем бро ју на ших ба ња је нео п ход на озбиљ ни ја 
мо дер ни за ци ја ако же ли мо да оне  ухва те ко рак са  
кон ку рен ци јом у ре ги о ну. Но вац у бу џе ту за та кве на-
ме не је те шко на ћи у усло ви ма, ка да је он по тре бан 
за при о ри тет не про јек те ин фра струк ту ре. Због то га је 
на ше ин си сти ра ње на мо де лу при ват но јав ног парт-
нер ства и у овој обла сти је ди но ефи ка сно ре ше ње. 
Бол нич ке и  ре ха би ли та ци о не услу ге и да ље тре ба 
да оста ну под др жав ном кон тро лом, док би сви оста-
ли са др жа ји – wel lness, из во ри, сме штај ни ка па ци тет, 
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ре сто ра ни и дру го, тре ба ло да бу ду  при ва ти зо ва ни. 
Сло ве ни ја је то на пра ви ла пре де се так го ди на, те са-
да у ре ха би ли та ци о ним цен три ма ван ме ди цин ски 
при ход до но си 80 % за ра де, а ме ди цин ски тек 20 %. 
Код нас је од нос при хо да  обр нут, а це ну то га сно се 
гра ђа ни, пла ћа ју ћи до при но се за здрав стве но оси гу-
ра ње ко ји су ви со ки, а чи ја услу га због не ра ци о на ла-
не ор га ни за ци је ни је од го ва ра ју ћа. Ства ра ње усло ва 
за ула га ње при ват ног ка пи та ла у раз вој бањ ског ту-
ри зма омо гу ћа ва ефи ка сни је функ ци о ни са ње и пот-
пу ни је за до во ље ње тра жње по се ти ла ца, а с дру ге 
стра не, пру жа мо гућ ност да се и про бле ми оса вре-
ме ња ва ња, ре кон струк ци је обје ка та, раз вој но вих об-
ли ка по ну де ре ша ва ју на ефи ка сни ји и ра ци о нал ни ји 
на чин, без из два ја ња из бу џе та др жа ве и ло кал них 
са мо у пра ва. 

Да би се ефик са но уна пре ди ло ста ње у до ме ну бањ-
ског ту ри зма, нео п ход но је: 

•  раз ли ко ва ње ко ри шће ња ле ко ви тих и тер мал них 
во да;

•  ува жа ва ње сег мен тал них раз ли ка бањ ског и wel-
lness ту ри зма у ту ри стич кој по ну ди и мар ке тин гу;

•  до не ти де та љан план ре струк ту ри ра ња ба ња, са 
пла но ви ма ускла ђи ва ња раз во ја здрав стве них и  
ту ри стич ких са др жа ја;

•  усво ји ти је дин ствен мо дел при ва ти за ци је ба ња; 
•  до не ти но ви за кон о ба ња ма са пра те ћим под за кон-

ским ак ти ма, ко ји ће ре гу ли са ти пи та ње екс пло ата-

ци је при род них ре сур са; 
•  де фи ни са ти стан дар де ква ли те та услу га бањ ских и 

ту ри стич ких услу га;
•  раз ви ти ино ва тив не пла но ве и про гра ме по ну де 

за сно ва не на ком пле мен тар но сти здрав стве не, ре-
кре а тив не и кул ту ро ло шке по ну де; 

•  об ли ко ва ње ком пле мен тар них ту ри стич ких про из-
во да ко ји по ве зу ју глав не ре сур се срп ског ту ри зма: 
ба ње-пла ни не-је зе ра-кул ту ру-ет но гра фи ју; 

•  по бољ ша ти ква ли тет уго сти тељ ских услу га уз ува-
жа ва ње спе ци фич но сти срп ске га стро но ми је;

•  ства ра ње са мо стал ног, раз ли чи тог, ре ги о нал ног  
ими џа - раз ви ти бренд срп ских ба ња;

•  мар ке тин шки по др жа ти раз вој ре ги о нал не по тра-
жње за услу га ма здрав стве ног ту ри зма;

•  раз ви ти са о бра ћај ну и ко му ни ка ци о ну ин фра струк-
ту ру;

•  раз ви ја ти људ ске ре сур се нео п ход не за уна пре ђе-
ње здрав стве не и ту ри стич ке по ну де. 

Ср би ја има 23 ре ха би ли та ци о на цен тра, у ко ји ма ле-
че ње бо ле сни ци ма по кри ва др жа ва. Ве ћи на од њих 
је у ја ко ло шем фи нан сиј ском по ло жа ју јер су део 
здрав стве ног си сте ма др жа ве ко ја не ма уре ђен мо-
дел њи хо вог до дат ног фи нан си ра ња из соп стве них 
при хо да. Др жа ва мо ра да до не се за кон ко ји би до-
пу штао ре ха би ли та ци о ним цен три ма  да ре кла ми ра-
ју сво је услу ге, да мо гу да уче ству ју на стра ним сај-
мо ви ма и да сло бод но про ши ру ју сво ју де лат ност у 
прав цу ко ји тра жи тр жи ште. 
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ЕКО НОМ СКИ ОПО РА ВАК НА МЕН СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ 

Упр кос не до стат ку еко ном ских сред ста ва, нео п-
ход них за мо дер ни за ци ју и про фе си о на ли за ци ју, 

Вој ска Ср би је ис пу ња ва ла је сво ју ми си ју на нај бо љи 
мо гу ћи на чин за хва љу ју ћи, пре све га, из у зет ној об-
у че но сти,  за ла га њу и по жр тво ва но сти свих сво јих 
при пад ни ка. 

У про шло сти је на мен ска про из вод ња упо шља ва-
ла пре ко 20.000 ви со ко струч них ка дро ва ма шин ске, 
елек тро тех нич ке, хе миј ске и дру гих стру ка, и мо же се 
сло бод но ре ћи, да је у јед ном пе ри о ду би ла но си лац 
при вред ног и тех но ло шког раз во ја зе мље. И у на ред-
ном пе ри о ду тре ба обез бе ди ти нај бо ље усло ве за на-
уч но-ис тра жи вач ки раз вој на мен ске про из вод ње, ка-
ко би се по но во ус по ста ви ло тех но ло шко ли дер ство 
ове де лат но сти и ка ко би се при ву кли вр хун ски мла-
ди ин же ње ри и струч ња ци за рад у овој ин ду стри ји, 
чи ме ће се да ти но ви им пулс у раз во ју срп ске ин ду-
стри је уоп ште.

У бу дућ но сти, Ре пу бли ка Ср би ја мо ра да пре у сме ри 
по ли ти ку од бра не ка си сте му од бра не ко ји се ба зи-
ра на прет ња ма без бед но сти у ре ги о ну и по сто је ћим 
од но си ма у вој ним и без бед но сним али јан са ма на 
гло бал ном пла ну. У скла ду с тим, број но ста ње и фор-
ма ци је вој ске тре ба да се ускла де са вој ним сна га ма 
зе ма ља у ре ги о ну и са вој но-без бед но сним иза зо ви-
ма. 

Од брам бе ну ин ду стри ју чи ни шест пред у зе ћа са ве-
ћин ским др жав ним ка пи та лом: „За ста ва оруж је“, 
„Кру шик“, „Сло бо да“, „Ми лан Бла го је вић“, „Пр ви пар-
ти зан“ и „Пр ва искра“. У њи ма се углав ном про из во ди 
ба рут, му ни ци ја ра зних ка ли ба ра и ла ко стре љач ко 
на о ру жа ње. Дру ги део на мен ске ин ду стри је пред-
ста вља ју пред у зе ћа ме тал ног, елек тро и хе миј ског 
сек то ра где др жа ва кроз стра те шко парт нер ство оја-
ча ва тех но ло шку ба зу и мо гућ ност да у бу дућ но сти 
уче ству ју у про из вод њи на о ру жа ња и вој не опре ме. 
Тре ћи ва жан сег мент су ор га ни за ци је ко је обез бе ђу ју 
раз вој но вих мо де ла и уна пре ђе ње по сто је ћих про из-
во да овог сек то ра, као што су Вој но тех нич ки ин сти-
тут, Тех нич ки опит ни цен тар и три тех нич ко ре монт на 

за во да ко ја су у са ста ву Ми ни стар ства од бра не и Вој-
ске Ср би је.

Из воз ко ји је оства ри ван у на мен ској ин ду стри ји се 
мо гао упо ре ђи ва ти са из во зом чи та ве ме тал ске ин ду-
стри је да нас, а тех но ло шки ни во је оце њи ван као је-
дан од во де ћих у све ту. Због то га, це не ћи да је нај ве-
ћи део про из вод них ка па ци те та и по ред све га очу ван, 
да по сто ји ин те рес на ших тра ди ци о нал них тр жи шта 
за да љом са рад њом и да по сто ји ви со ка спрем ност 
за по сле них да да ље раз ви ја ју ову про из вод њу, јер 
је еко ном ски опо ра вак на мен ске ин ду стри је од из-
у зет ног зна ча ја, ДСС сма тра да се мо ра ју по ве ћа ти 
сред ства за по др шку овом сек то ру, пре све га кроз 
обез бе ђи ва ње до вољ ног упо шља ва ња ка па ци те та 
на ба зи на бав ки Вој ске Ср би је, али и уго во ра ко је ће 
за кљу чи ва ти др жав ни ор га ни о стра те шкој тех но ло-
шкој са рад њи у до ме ну вој не ин ду стри је и снаб де ва-
ња по тро шним ма те ри ја ли ма и опре мом. 

Из воз ла ког на о ру жа ња и му ни ци је мо же би ти зна-
чај но уве ћан уко ли ко се обез бе де сред ства за тех но-
ло шко уса вр ша ва ње про из вод ње и за фи нан си ра ње 
из во за. При то ме та кав из воз ни је прет ња ми ру на 
ме ђу на род ном пла ну, јер ће он би ти ускла ђен са свим 
огра ни че њи ма ко ја по ста вља ју по ве ље и од лу ке Ује-
ди ње њих на ци ја, ко јих се Ср би ја при др жа ва и у свим 
дру гим обла сти ма. 

Је дан од пра ва ца ре фор ме и мо дер ни за ци је у на-
мен ској ин ду стри ји на ме ће и мо гућ ност оства ри ва-
ња стра те шког парт нер ства по је ди них ор га ни за ци ја 
са свет ским тех но ло шким и тр жи шним ли де ри ма у 
овој вр сти де лат но сти, по пут Ру си је и Ки не, о че му ће 
се од лу ке до не ти на осно ву де таљ но ура ђе них еко-
ном ских и без бед но сних сту ди ја и про це на.

Ка да је у пи та њу за шти та жи вот не сре ди не фа бри ка-
ма би био олак шан раз вој еко ло шки ри зич них про из-
во да, као што су ба рут, екс пло зи ви, му ни ци ја, да су 
обез бе ђе ни до вољ но зна чај ни по сло ви за фи нан си-
ра ње до сти за ња еко ло шких стан дар да. Због то га су 
и пла но ви ре ви та ли за ци је овог сек то ра нај у же по ве-
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за ни са по ве ћа њем оби ма по сло ва, а за тим и са ула-
ском у зна чај ни је ин ве сти ци је у тех но ло шки раз вој. 
То нас упу ћу је на план да у пр вој фа зи опо ра вак бу де 
за сно ван на на шим тра ди ци о нал ним бли ско-ис точ-
ним тр жи шти ма, а да се на кон ре ви та ли за ци је и мо-
дер ни за ци је из воз усме ри ка зах тев ни јим, али и ста-
бил ни јим, тр жи шти ма раз ви је ни јих зе ма ља. 

У усло ви ма еко ном ске кри зе, ка да је по треб но обез-
бе ди ти си гур ност гра ђа на и да љи раз вој на ше еко-
но ми је, по ну да ру ским или ки не ским ин ве сти то ри ма 
на ше на мен ске ин ду стри је, до ве ла би до по ве ћа ња 
про дук тивн сти, но вог за по шља ва ња, по ве ћа ња из во-
за, а ефек ти ра ста у овој ин ду стриј ској гра ни би ли би 
по зи тив ни и за све дру ге сег мен те срп ске еко но ми је.
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Јав на пред у зе ћа оба вља ју при вред ну де лат ност 
од јав ног ин те ре са ко ја је де фи ни са на За ко ном 

о јав ним пред у зе ћи ма или дру гим срод ним за ко ном 
или ак том. У Ср би ји по слу је 17 јав них пред у зе ћа, ко ја 
је осно ва ла Ре пу бли ка и АП Вој во ди на и то су Елек-
тро при вре да Ср би је, Елек тро мре же Ср би је, ПЕУ Ре са-
ви ца, НИС, Ср би ја гас, Тран снаф та, Же ле зни це Ср би је, 
ЈАТ, Аеро дром «Ни ко ла Те сла», Пу те ви Ср би је, ПТТ 
са о бра ћа ја «Ср би ја», АД «Те ле ком Ср би ја», Ски ја ли-
шта Ср би је, Ср би ја шу ме, Вој во ди на шу ме, Ср би ја во-
де и Во де Вој во ди не. По ред њих по сто ји 650 јав них 
и јав но-ко му нал них пред у зе ћа ко ја осни ва ју је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. 

Ве ћи на јав них пред у зе ћа у Ср би ји су по чет ком де ве-
де се тих би ли ве о ма ре спек та бил ни си сте ми и из во ри 
раз во ја, док да нас због успо ра ва ња ре фор ми по слу-
ју са  за ста ре лом опре мом, ви шком за по сле них и са 
це на ма ко је у по је ди ним го ди на ма не по кри ва ју ни 
тро шко ве по сло ва ња. 

30.1. Ци ље ви ре фор ме

Сла бе ин сти ту ци је, не до вољ на ула га ња у ка пи тал ну 
ин фра струк ту ру,  не ком пе тен тан ме наџ мент, пар тиј-
ско а не про фе си о нал но, упра вља ње од би ја ли су до-
ма ће и стра не ин ве сти то ре, та ко да је јав ни сек тор од 
нај ве ћег по тен ци ја ла за раз вој и за по шља ва ње до-
шао у по зи ци ју сек то ра ко ји у ве ли кој ме ри огра ни ча-
ва раст и ефи ка сност оста лих сек то ра при вре де. 

Ре фор ма јав ног сек то ра при вре де нео п ход на је да би 
се ство ри ли усло ви за по ве ћа на ула га ња у овом сек-
то ру, што би до при не ло по ве ћа њу за по сле но сти, да 
би се по бољ ша ло упра вља ње и по ве ћа ла ефи ка сност 
јав ног сек то ра уз сма ње ње бу џет ских тро шко ва, да 
би се ду го роч но ре шио про блем бу џет ског де фи ци та 
и ви со ког јав ног ду га, да би се от кло ни ле пре пре ке 
ула ску стра них ин ве сти то ра, да би се ели ми ни сао по-
ли тич ки во лун та ри зам при ли ком до но ше ња по слов-
них од лу ка, да би се ре ша вао про блем ко руп ци је у 
јав ном сек то ру и др жав ној упра ви и дру го. 

Код ве ли ког де ла гра ђа на, чак и у струч ној јав но сти 
ре фор ма јав ног сек то ра је по ве за на са при ва ти за ци-
јом, али за ДСС то је са мо јед на од фа за ре фор ме и то 
сва ка ко не по чет на. 

При ва ти за ци ја Нафт не ин ду стри је Ср би је (НИС) је до-
при не ла ре фор ми у овој де лат но сти на ви ше на чи на. 
Уна пре ђен је мо дел при ва ти за ци је, јер је до шло до 
пре го во ра о га сно-нафт ном аран жма ну са Ру ском Фе-
де ра ци јом, од но сно Га спром њеф том, та ко да је обез-
бе ђе но стра те шко парт нер ство за ово јав но пред у зе-
ћа и пер спек ти ва убр за ног раз во ја. Упр кос сна жном 
ло би ју ко ји се про ти вио овом спо ра зу му, по чет ком 
2008. го ди не пот пи сан је ме мо ран дум, а у де цем бру 
2008. пот пи сан је уго вор о про да ји 51 % НИС-а, као и 
спо ра зу ми о из град њи га со во да и скла ди шта га са. За 
51 % ка пи та ла НИС-а Ср би ја је до би ла 400 ми ли о на 
евра, уз оба ве зу ула га ња у  мо дер ни за ци ју НИС-а у 
из но су од нај ма ње 500 ми ли о на евра. Од 1. ја ну а ра 
2009. овом ком па ни јом упра вља Га спром њефт. 

На осно ву га сно-нафт ног спо ра зу ма Ср би ја је обез бе-
ди ла енер гет ску ста бил ност, ула га ња од нај ма ње 1,5 
ми ли јар ди евра за ре а ли за ци ју про јек та Ју жни ток, а 
гра ђе вин ска опе ра ти ва по сао у на ред не че ти ри го ди-
не ко ји ће упо сли ти нај ма ње 100 хи ља да за по сле них. 

Ово су при ме ри успе шне ре фор ме јав ног сек то ра за 
ка кву се за ла же ДСС, на осно ву ко је ће се обез бе ди ти 
стра те шко парт нер ство са ком па ни ја ма ко је су тр жи-
шни ли де ри у ре ги о ну и ЕУ, но ва ула га ња, рад на ме-
ста, ста бил но и тр жи шно снаб де ва ње гра ђа на енер-
ген ти ма, као и осно ва за ве ћа ула га ња у ин ду стриј ске 
сек то ре ко ји за ви се од це не енер ги је, по себ но га са и 
наф те, као и те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре. 
 

30.2. При ступ ре фор ми

ДСС сто ји на ста но ви шту да ефи ка сност укуп не при-
вре де мо же и тре ба да се по ве ћа ја ча њем при ват-
не ини ци ја ти ве у јав ном сек то ру. Уло га др жа ве тре ба 
да се сма њи пу тем де ре гу ла ци је у обла сти це на, али 
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прет ход но  тре ба да се уве де кон ку рен ци ја сву да где 
је то мо гу ће. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је по себ но ис ти че из у зет ну 
ва жност од лу ке о то ме ко ја стра те шки ва жна јав на 
пред у зе ћа тре ба да оста ну у ве ћин ском др жав ном 
вла сни штву, а ко ја мо гу да се ве ћин ски при ва ти зу ју, 
код ко јих др жа ва тре ба да за др жи мо гућ ност ути ца ја 
на стра те шки ва жне од лу ке (пра во ве та, „злат на ак-
ци ја“...), као и де фи ни са ње ко је су то од лу ке. За то ДСС 
сма тра да то мо ра да бу де у над ле жно сти нај ви шег 
ор га на др жа ве – На род не скуп шти не. 

У ве ћин ском др жав ном вла сни штву тре ба да оста ну 
јав на пред у зе ћа ко ја оба вља ју де лат но сти ко је има-
ју ка рак тер при род ног мо но по ла, ка да је уво ђе ње 
кон ку рен ци је не ра ци о нал но или не из во дљи во због 
ка рак те ра про це са пру жа ња услу ге или не за ин те-
ре со ва но сти ула га ча. Оста ла пред у зе ћа или њи хо ви 
де ло ви мо гу да се при ва ти зу ју, али са мо у оној ме ри 
у ко јој је обез бе ђен ути цај тр жи шта на по сло ва ње 
пред у зе ћа ко ја ће по сло ва ти у том сек то ру, што под-
ра зу ме ва кон ку рен ци ју, од но сно по сло ва ње при ват-
них ком па ни ја у јав ном сек то ру. 

Тех но ло шки про цес про из вод ње и пре но са про из во-
да и услу га јав ног сек то ра при вре де је спе ци фи чан 
у од но су на про из вод њу и ди стри бу ци ју огром ног 
бро ја дру гих про из во да и услу га. Код кључ них про из-
во да про цес про из вод ње и пру жа ња услу га не ма ал-
тер на ти ву и тех нич ке мо гућ но сти да се ор га ни зу је на 
кон ку рент ски на чин. Ме ђу тим, и у тим усло ви ма, вер-
ти кал но по ве за на јав на пред у зе ћа би њи хо вом ди фе-
рен ци ја ци јом на гра ни ца ма тех нич ких си сте ма мо гла 
да се до ђу до бо ље ор га ни за ци је и уну тра шњег тр-
жи шта. На при мер у ЕПС-у је са свим при хва тљи ва по-
де ла на је ди ни це ко је ра де у фа зи про из вод ње, пре-
но са, ди стри бу ци је, ма ло про да је, из град ње обје ка та, 
јав ног осве тље ња и сл. Та ко ђе, у град ском са о бра ћа-
ју по вр ста ма тран спорт них сред ста ва, на же ле зни-
ци, са свим је при род но по де ли ти де лат ност пре во за 
љу ди, ро бе, ста нич них услу га, из град ње  и одр жа ва-
ња ши на. То су са свим одво је не де лат но сти ко је мо гу 

има ти са свим раз ли чи те вла сни ке, ин ве сти то ре и ре-
зул та те по сло ва ња, што ства ра тех нич ко-тех но ло шку 
осно ву ре фор ме јав ног сек то ра. 

Прин цип ре фор ме тре ба да бу де да се уве де кон ку-
рен ци ја сву где где је мо гу ће, да се за тим де ре гу ли-
шу це не, а да се за др же у ис кљу чи во др жав ном вла-
сни штву де ло ви услу га у ко ји ма по сто ји при род ни 
мо но пол. Ре гу ла тор не аген ци је тре ба да над гле да ју 
од но се из ме ђу др жав ног и при ват ног де ла сек то ра 
и да кре и ра ју по ли ти ку це на, у ин те ре су гра ђа на и 
при хва тљи вог про фи та за по ну ђа че, ко ји тре ба да 
ра сте због ра ста оби ма услу га и ква ли те та, а не због 
сла бо сти тр жи шне кон ку рен ци је. 

Спе ци фич ност де ло ва ња јав них пред у зе ћа је да су 
ова пред у зе ћа  још увек мо но по ли стич ка, па би при-
ва ти за ци ја пре ре струк ту ри ра ња до ве ла до за ме не 
др жав ног мо но по ла при ват ним, што би на ду жи рок 
би ло штет ни је од са да шњег ста ња не е фи ка сно сти. 

Јав ни сек тор при вре де има не сра змер но ве ли ки ути-
цај на усло ве и тро шко ве по сло ва ња це ле при вре де, 
јер су про из во ди овог сек то ра при вре де нео п ход-
ни за од ви ја ње про це са про из вод ње ро ба  и услу га 
у свим де лат но сти ма при вре де, ван при вре де и за 
жи вот ста нов ни штва. Тех но ло шки мо но пол код јед-
ног бро ја де лат но сти јав ног сек то ра је не из бе жан 
(елек тро мре жа, са о бра ћај ни це же ле зни це, во до вод-
не и ка на ли за ци о не  мре же и дру го). Ове чи ње ни це 
до дат но оба ве зу ју да се при ва ти за ци ја спро во ди са 
мно го ви ше па жње, да се до не су по себ ни за ко ни ко-
ји ма се ре гу ли ше по сту пак до но ше ња од лу ка и да се 
да ју ја сне над ле жно сти др жав ним ор га ни ма ко ји у 
том по ступ ку уче ству ју. ДСС се од луч но про ти ви си ту-
а ци ји да се од лу ке о при сту па њу и мо де лу при ва ти-
за ци је до но се у ци љу ис пу ње ња пар тиј ских обе ћа ња 
гар ни ту ре на вла сти и да се ти ме де за ву и шу кључ ни 
на ци о нал ни и еко ном ски ин те ре си.  

По што ни је мо гу ће, а ни по треб но да се увек, од мах 
и у це ли ни пре пу сти оба вља ње јав не де лат но сти 
при ват ном сек то ру, нео п ход но је да се што пре по-
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бољ ша ор га ни за ци ја и упра вља ње јав ним пред у-
зе ћи ма. Пут ка по ве ћа њу ефи ка сно сти по сло ва ња 
др жав них пред у зе ћа под ра зу ме ва не ко ли ко ко ра-
ка, фа за. 

30.2.1. ре струк ту ри ра ње 

У про шло сти су јав на пред у зе ћа раз ви ја ла ши ро-
ку ле пе зу ак тив но сти ко је ни су увек би ле у ве зи 
са основ ном свр хом по сло ва ња, што је ума њи ва ло 
ре зул та те пред у зе ћа, на ште ту раз во ја де лат но сти 
од оп штег зна ча ја. У пр вој фа зи ре струк ту ри ра ња 
је нео п ход но од го вор ним сма њи ва њем из два ја ња 
сред ста ва за оба вља ње спо ред них и пра те ћих де-
лат но сти до ћи до уна пре ђе не ор га ни за ци је по сло-
ва ња.  Ова ме ра је по ве за на и са  уве ре њем да при-
ват ни ин ве сти то ри у про це су при ва ти за ци је ни су 
спрем ни да ува же вред ност пра те ћих де лат но сти 
пред у зе ћа, већ њи хо во оба вља ње сма тра ју не до-
ста ци ма у ор га ни за ци ји ко ји ће им за да ти до дат не 
тро шко ве, те њи хо во по сто ја ње чак до во ди до сма-
ње ња це не ко ју би пла ти ли за де ло ве пред у зе ћа у 
ко ји ма се оба вља основ на де лат ност. Због то га је 
при ва ти за ци ја јав них пред у зе ћа че сто по ве за на са 
ма сов ним от пу шта њем, уко ли ко се ове це ли не прет-
ход но не из дво је и у про цес при ва ти за ци је уђу не за-
ви сно од основ не де лат но сти. ДСС се у пу ној ме ри 
за ла же за очу ва ње по сто је ћих рад них ме ста за то и 
пред ла же ово раз два ја ње, али не као оп ци ју га ше-
ња ових де лат но сти, већ као оп ци ју њи хо ве за шти те 
кроз оса мо ста љи ва ње и не сме та ни из ла зак на тр-
жи ште услу га ко је оба вља ју. 
 
У дру гој фа зи ре струк ту ри ра ња, у ци љу ефи ка сни-
јег упра вља ња и оба вља ња де лат но сти, тре ба да се 
ре а ли зу ју ак тив но сти спа ја ња или раз два ја ња по је-
ди них де ло ва пред у зе ћа на тех нич ким гра ни ца ма 
си сте ма, или пре ма за о кру же ним еко ном ским це ли-
на ма, ка ко би се ство ри ли усло ви за кон тро лу тро-
шко ва и ефи ка сно сти, пу тем тран сфер них це на, и ка-
ко би се омо гу ћи ло усва ја ње раз ли чи тих стра те ги ја 
при ва ти за ци је по је ди них де ло ва јав них пред у зе ћа, 

ускла ђе них са ге не рал ном стра те ги јом ре струк ту ри-
ра ња кон крет ног пред у зе ћа. 

На кон ор га ни за ци о не сле ди фа за фи нан сиј ског ре-
струк ту ри ра ња, у ко јој тре ба да се ре ше пи та ња ало-
ка ци је ка пи та ла, по сто је ћих оба ве за, као и рас по де-
ле при хо да на из дво је не ор га ни за ци о не це ли не. Са 
ре ше њи ма у сва ком по је ди нач ном слу ча ју тре ба да 
се са гла се по ве ри о ци, те ни је мо гу ће уна пред про-
пи са ти је дин стве но ре ше ње. Фи нан сиј ским ре струк-
ту ри ра њем ће се обез бе ди ти здра ва фи нан сиј ска си-
ту а ци ја јав них пред у зе ћа, пре при ва ти за ци је, што је 
осно ва за до бру по чет ну про це ну вред но сти, али и 
од го вор но од ре ђи ва ње ми ни мал но при хва тљи ве це-
не у про це су про да је. 

Ре ша ва ње имо вин ских пи та ња јав них пред у зе ћа је 
сло жен про цес. Са ма пред у зе ћа су у др жав ној сво-
ји ни, али до бар део те сво ји не је по ве зан са имо ви-
ном ло кал них са мо у пра ва, па и фи зич ких ли ца, по 
осно ву де на ци о на ли за ци је и ре сти ту ци је. Пре не го 
што се при сту пи ста ту сним про ме на ма нео п ход но 
је са гле да ти крај ње по сле ди це тих од но са и пред-
ви де ти мо гућ ност пре но са тих пра ва на пр во бит не 
вла сни ке, или њи хо ва обе ште ће ња.  

30.2.2. Кор по ра ти за ци ја 

На кон про це не вред но сти, пред у зе ће тре ба да се пре-
тво ри у ак ци о нар ско дру штво. Кор по ра ти за ци ја не ма 
по себ ног зна ча ја за уна пре ђе ње ефи ка сно сти по сло-
ва ња уко ли ко убр зо не усле ди ко ти ра ње ак ци ја на 
бер зи, ако јав не кор по ра ци је не поч ну да по слу ју по 
еко ном ским прин ци пи ма, са ре ал ним це на ма про из-
во да и услу га, ако не до би ју кон ку рен те из при ват ног 
сек то ра и ако се не спро ве де бар де ли мич на при ва-
ти за ци ја. Та кве про ме не ће не ми нов но до ве сти и до 
про фе си о на ли за ци је ме наџ мен та, не за ви но сти од др-
жав ног апа ра та и ве ће од го вор но сти за ре зул та те на 
ко ји ма ће ин си сти ра ти при ват ни вла сник. На гра ђи ва-
ње ме на џе ра и за ра де за по сле них ће та да мо ћи да се 
ве зу ју за ре зул та те и кре та ње це на ак ци ја на бер зи.
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30.2.3. При ва ти за ци ја 

При ва ти за ци ја ни је ну жно по ве за на са про да јом де-
ла или це лих јав них пред у зе ћа. Мо гу ће је до ћи до 
при ват ног уче шћа у јав ном сек то ру кроз отва ра ње 
ве ћег про сто ра за ула га ње у јав не услу ге, кроз фор-
ми ра ње но вих фир ми пу тем да ва ња кон це си ја, при-
ват но-јав на парт нер ства, уго во ре о пру жа њу услу га 
ло кал ним са мо у пра ва ма и дру ге мо де ле. 

Од лу ке о тре нут ку и сте пе ну при ва ти за ци је јав них 
пред у зе ћа тре ба до не ти на кон до сти за ња ре ал них це-
на услу га ко је она пру жа ју, ства ра ња усло ва за кон ку-
рент но по сло ва ње, отва ра ња тр жи шта јав них услу га 
где је то мо гу ће, на кон си гур них зна ко ва из ла ска из 
еко ном ске кри зе чи ме ће се по сти ћи по вољ на про дај-
на це на и за до во ља ва ју ћа кон тро ла над пру жа њем 
јав них услу га гра ђа ни ма и при вред ном сек то ру. 

Јав но ко му нал на пред у зе ћа су вр ло ин те ре сант на 
за при ва ти за ци ју на ло кал ном ни воу. Ин те ре со ва ње 
за пи ја це, гро бља, сме тли шта и де по ни је, во до во де, 
ло кал не га со во де су већ одав но из ра же на, али ни су 
ство ре ни усло ви да се при сту пи при ва ти за ци ји, пре 
све га због от по ра ло кал них вла сти јер же ле да за др же 
ути цај на ка дров ску по ли ти ку у тим пред у зе ћи ма, чи ме 
до ка зу ју да им је под ми ри ва ње ло кал них пар тиј ских 
и лич них  ин те ре са зна чај ни је од ефи ка сно сти јав но-
ко му нал них пред у зе ћа. Дру ги мо дел при ва ти за ци је 
јав но-ко му нал них пред у зе ћа ни је по ве зан са њи хо вом 
про да јом, већ да ва њем пра ва да при ват ни ин ве сти-
тор пру жи исту вр сту услу ге, чи ме се ства ра про стор 
да се у на тр жи шту по ја ве при ват не де по ни је, пар кинг 
сер ви си, пи ја це, га сно-ди стри бу тив на пред у зе ћа и сл. 
Оп шти не и гра до ви тре ба да има ју од лу чу ју ћу уло гу у 
до но ше њу кључ них од лу ка у при ва ти за ци ји јав них ко-
му нал них пред у зе ћа. Оне тре ба да по не су нај ве ћу од-
го вор ност, за то што се оба вља ње де лат но сти при ва-
ти зо ва ног пред у зе ћа не по сред но од ви ја на њи хо вом 
под руч ју, али за при ме ну од лу ке са гла сност мо ра да 
да вла да, уз при ба вље но ми шље ње ан ти мо но пол ске 
ко ми си је и дру гих ин сти ту ци ја за ду же них за кон крет-
ну де лат ност јав но-ко му нал ног пред у зе ћа. 

Де мо крат ска стран ка Ср би је сма тра да по сто је ћи 
за кон ски оквир при ва ти за ци је мо ра да се из ме ни у 
оним еле мен ти ма ко ји ма оне мо гу ћа ва, оте жа ва  при-
ва ти за ци ју ЈП и ЈКП, као и у оним ко ји не омо гу ћа ва ју 
по што ва ње спе ци фич но сти јав ног сек то ра при вре де 
и по себ них пра ви ла ње го ве при ва ти за ци је. Јед на ко 
је ва жно да се за кон ски ре гу ли ше, од но сно обез бе-
ди, да др жа ва за др жи од ре ђе не функ ци је ко ји ма ће 
ути ца ти да се јав не де лат но сти по спро ве де ној при-
ва ти за ци ји оба вља ју ефи ка сно, да не до ђе до зло у-
по тре бе мо но по ла и да се одр жа ва ам би јент ко ји 
омо гу ћа ва кон ку рен ци ју, као и да за др жи мо гућ ност 
ути ца ја на ви си ну це на утвр ђи ва њем кри те ри ју ма 
њи хо вог фор ми ра ња.

Уло га не за ви сних (од при вред них су бје ка та и др жа ве) 
ре гу ла тор них те ла у ре гу ли са њу и вр ше њу над зо ра 
над оба вља њем јав них де лат но сти је не за о би ла зна и 
мо ра да бу де пре ци зно за кон ски ре гу ли са на.

Ни је увек при хва тљи во да се при ва ти за ци ја пред у-
зе ћа ко ја оба вља ју де лат ност од оп шег ин те ре са из-
вр ши од јед ном, тј. да се це ло ку пан др жав ни ка пи тал 
пред у зе ћа при ва ти зу је у пр вом ко ра ку. Пот пу на јед-
но вре ме на при ва ти за ци ја ка пи та ла јав ног пред у зе ћа 
је при хва тљи ва са мо у усло ви ма ка да по сто ји кон-
ку рен ци ја на тр жи шту на ко ме то пред у зе ће де лу је, 
од но сно прин цип при ва ти за ци је је да се одо бра ва 
оно ли ки сте пен при ва ти за ци је пред у зе ћа ко ли ки је 
сте пен ути ца ја тр жи шта на ефи ка сност по сло ва ња 
по сма тра ног пред у зе ћа. Ве ћи део при хо да од при ва-
ти за ци је ло кал них ЈКП тре ба да при пад не оп шти на-
ма и по кра ји на ма јер су оне би ле глав ни ин ве сти тор у 
осни ва ње и раз вој, а ка пи тал тре ба ко ри сти ти за ин-
ве сти ци је у ло кал ну ин фра струк ту ру.

С об зи ром да тр жи ште огра ни че но де лу је  на раз вој 
де лат но сти од оп штег ин те ре са, на по тре бу обез бе-
ђе ња ста бил но сти и трај ног оба вља ња де лат но сти, 
нео п ход но је знат но оба зри ви је и пре ци зни је де фи-
ни са ти услов из бо ра ку па ца др жав ног ка пи та ла у јав-
ним пред у зе ћи ма. 
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Оства ри ва ње за шти те оп штег ин те ре са, ка да уче шће 
ка пи та ла осни ва ча ни је кон трол но, мо гу ће је утвр ђи-
ва њем пра ва ве та осни ва ча/др жа ве (злат на ак ци ја) 
при ли ком до но ше ња од ре ђе них од лу ка ко ји ма се 
мо же угро зи ти оп шти ин те рес, као што су од лу ке о: 
про ме ни по слов ног име на, се ди шта и де лат но сти; 
пре ста на ку оба вља ња де лат но сти од оп штег ин те ре-
са; по ве ћа њу или сма ње њу основ ног ка пи та ла; ста-
ту сним про ме на ма и про ме на ма прав не фор ме; сти-
ца њу и рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке вред но сти; 
из ме ни осни вач ког ак та; из бо ру и раз ре ше њу чла но-
ва управ ног од бо ра и слич но.

У ве ћин ском др жав ном вла сни штву тре ба да оста ну 
јав на пред у зе ћа ко ја оба вља ју де лат но сти ко је има-
ју ка рак тер при род ног мо но по ла, у слу ча је ви ма ка да 
је уво ђе ње кон ку рен ци је не ра ци о нал но, као и он да 
ка да над ле жни др жав ни ор ган, На род на скуп шти на, 
оце ни да је из би ло ког раз ло га за др жа ва ње ве ћин-
ског вла сни штва др жа ве у на ци о нал ном ин те ре су.
 
У слу ча је ви ма ка да при ва ти за ци ја ни је мо гу ћа, од-
но сно ка да је ин те рес др жа ве да пред у зе ћа оста ну 
у вла сни штву др жа ве, нео п ход но је да се из вр ши 
ре струк ту ри ра ње јав них пред у зе ћа и обез бе ди до-
бро кор по ра тив но упра вља ње, за шта је по што ва ње 
смер ни ца ОЕЦД-а нај бо љи пу то каз.

Ве о ма је ва жна уло га не за ви сних ре гу ла тор них те ла 
у ре гу ли са њу и вр ше њу над зо ра над оба вља њем јав-
них де лат но сти. Она пред ста вља ју нај е фи ка сни је ин-
сти ту ци о нал но ре ше ње за шти те оп штег ин те ре са у 

окол но сти ма ка да се др жа ва по ја вљу је у дво стру кој 
уло зи: но си о ца при вред не по ли ти ке и  пред у зет ни ка, 
вла сни ка јав ног пред у зе ћа и оства ри ва ња над зо ра 
ка да је тр жи ште за тво ре но, од но сно обез бе ђи ва ња 
рав но прав но сти пред у зе ћа ка да је оно не до вољ но 
отво ре но, као и за уво ђе ње стан дар да по сло ва ња 
јав них пред у зе ћа ко ји во де по ве ћа њу њи хо ве ефи ка-
сно сти без об зи ра у чи јем су  вла сни штву. 

Ства ра њем усло ва за ула га ње при ват них ком па ни ја 
у из град њу но вих ка па ци те та јав ног сек то ра на прин-
ци пи ма за јед нич ког ула га ња са др жав ним ком па ни-
ја ма и кон це си ја тре ба ис ко ри сти ти ис по ље ну за ин-
те ре со ванст без гу бит ка кон тро ле над тим сек то ром. 

Це не јав них услу га тре ба у на ред них не ко ли ко го ди-
на до ве сти на ре а лан ни во, јер њи хо ва под це ње ност 
сма њу је це не пред у зе ћа ко ја ће се при ва ти зо ва ти, 
ин ве сти ци о ни по тен ци јал, као и за ин те ре со ва ност 
стра них ула га ча да уче ству ју у овом про це су. Гра ђа-
ни ма ко ји бу ду угро же ни ра стом це на на ре а лан ни-
во тре ба по мо ћи из со ци јал них фон до ва др жа ве или 
кроз до но ше ње аде кват них та риф них си сте ма пла ћа-
ња јав них услу га. 

ДСС се за ла же за за шти ти ту ин те ре са за по сле них у 
јав ним пред у зе ћи ма по сле при ва ти за ци је кроз пра-
во вре ме но де фи ни са ње усло ва ко ји се од но се на 
оба ве зан ин ве сти ци о ни и со ци јал ни про грам уко ли-
ко до ђе до при ва ти за ци је. Нео п ход но је да тај про-
грам бу ду ћи ин ве сти то ри пред ло же и фи нан си ра ју 
ра ди убла жа ва ња по сле ди ца тран зи ци о ног пе ри о да. 
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Ка да го во ри мо о по тре би за ре сти ту ци јом, ва жно је 
на ве сти узро ке ко ји су до ве ли до то га да се пи та-

ње ре сти ту ци је и обе ште ће ња вла сни ка по ста вља као 
јед но од кључ них у про це су да љег еко ном ског раз во-
ја Ср би је. На кон 1944. го ди не у Фе де ра тив ној На род-
ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, а по том у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји за по че ла је без ре зер вна и си сте мат ска 
бор ба про тив све га што се не укла па у ње ну иде о ло-
шко-по ли тич ку ма три цу. На кон пре у зи ма ња имо ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, пр ва се на уда ру на шла при-
ват на имо ви на до ма ћих и стра них ли ца, ко ја је ме ра ма 
др жав не при ну де као што су кон фи ска ци ја, се кве стра-
ци ја, аграр на ре фор ма, ко ло ни за ци ја и на ци о на ли за-
ци ја, без об зи ра на во љу вла сни ка и без ика квог обе-
ште ће ња, од у зи ма на и пре тва ра на у др жав ну, од но сно 
дру штве ну сво ји ну. За ко ном о аграр ној ре фор ми и ко-
ло ни за ци ји 1945. го ди не су од при ват них вла сни ка (се-
ља ци и дру ги вла сни ци, бан ке, пред у зе ћа, ак ци о нар ска 
дру штва, цр кве) у ко рист др жа ве од у зе ти број ни зе-
мљо рад нич ки и не зе мљо рад нич ки по се ди по љо при-
вред ног и шум ског зе мљи шта, као и зе мљи шни по се-
ди цр ка ва, ма на сти ра, вер ских уста но ва и за ду жби на. 

У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, у два про це са на ци о на-
ли за ци је пот пу но је ану ли ра но при ват но вла сни штво у 
до ме ну при вре де и не крет ни на и уна пред, за ви ше де-
це ни ја оне мо гу ће на при ват на ини ци ја ти ва. На ци о на-
ли за ци јом из 1946. го ди не до шло је до по др жа вље ња 
по крет не и не по крет не имо ви не, као и па те на та, ли цен-
ци, слу жбе но сти, ру дар ских и дру гих пра ва при ват них 
при вред них пред у зе ћа у 42 при вред не гра не, та ко да 
на кон то га ни јед но пред у зе ће ко је је би ло од зна ча ја 
за др жа ву и ње ну при вре ду ни је оста ло у при ват ним 
ру ка ма. Пре о ста ла при ват на пред у зе ћа ма њег, ло кал-
ног зна ча ја, по др жа вље на су, та ко ђе, не по сред но по-
сле то га (1948. го ди не) чи ме је окон ча на на ци о на ли за-
ци ја у при вре ди. Дру ги та лас на ци о на ли за ци је усле дио 
је 1958. го ди не ка да су у др жав но вла сни штво пре шли 
ста но ви, при ват не згра де и гра ђе вин ско зе мљи ште у 
бро ју, од но сно по вр ши ни ве ћим од за кон ског мак си му-
ма. При ват на сво ји на на не крет ни на ма пре ко за ко ном 
утвр ђе ног ли ми та ни је се мо гла сти ца ти ни прав ним 
по слом, ни на сле ђи ва њем, ни ти кроз брач ну те ко ви ну. 

На ци о на ли за ци ја се од но си ла на имо ви ну ка ко фи-
зич ких, та ко и гра ђан ско-прав них ли ца, ка ко до ма ћих, 
та ко и стра них, укљу чу ју ћи и дру штве не ор га ни за ци је 
и удру же ња гра ђа на. Услед ово га број не су ка те го ри-
је ли ца ко ји ма ни ше зде сет го ди на по сле од у зи ма ња, 
ни је вра ће на имо ви на ни ти је да то од го ва ра ју ће обе-
ште ће ње за од у зе ту имо ви ну.

У Ср би ји се де це ни ју и по ди ску ту је о ре сти ту ци ји (де на-
ци о на ли за ци ји) и у том пе ри о ду по ја ви ло се и не ко ли ко 
не зва нич них на цр та за ко на о де на ци о на ли за ци ји, пре-
тре са на су мо гу ћа ре ше ња бу ду ћег за ко на, а на ро чи то 
ком па ти бил ност де на ци о на ли за ци је и при ва ти за ци је, 
ста тус и бо ни тет об ве зни ка, по ло жај и ле ги ти ми тет ко-
ри сни ка, прав на осно ва де на ци о на ли за ци је, мо да ли те-
ти по вра ћа ја и обе ште ће ња, кре ди бил ност об ве зни ца у 
на шим усло ви ма, ди на ми ка ре сти ту ци је и обе ште ће ња, 
по ло жај и ста тус тре ћих ли ца, укљу чу ју ћи про блем тзв. 
сте че них пра ва, по сту пак по вра ћа ја имо ви не и обе ште-
ће ња, над ле жност ор га на, као и број на дру га ма те ри-
јал но прав на и про це ду рал на пи та ња од зна ча ја за до-
но ше ње и при ме ну бу ду ћег за ко на. 

Др жа ве бив шег ис точ ног бло ка, као и др жа ве на ста-
ле на под руч ју бив ше СФР Ју го сла ви је, осим Ср би је и 
Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, то ком де ве де се тих 
го ди на 20-тог ве ка до не ле су сво је за ко не о ре сти ту-
ци ји и обе ште ће њу. У по је ди ним др жа ва ма (Че шка, 
Сло вач ка, Не мач ка, Сло ве ни ја) про цес је окон чан, а у 
оста лим су по ступ ци по вра ћа ја у то ку.

Сло ве ни ја је За кон о де на ци о на ли за ци ји до не ла 
1991. го ди не, ко ји је у не ким де ло ви ма ме њан од лу-
ка ма Устав ног су да Сло ве ни је из 1992, 1993, 1995, 
1997. и 1998. го ди не. Основ ни прин цип за про цес 
ре сти ту ци је је сте обе ште ће ње пу тем на ту рал не ре-
сти ту ци је, а уко ли ко то ни је мо гу ће пред ви ђа се 
пла ћа ње у ви ду др жав не имо ви не, пу тем хар ти ја од 
вред но сти или нов цем.

Хр ват ска је свој за кон ко ји ре гу ли ше ову област до-
не ла 1996. го ди не под на зи вом За кон о на кна ди за 
имо ви ну од у зе ту за ври је ме ју го сла вен ске ко му ни-
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стич ке вла да ви не, али је по том ви ше пу та ме њан у 
пе ри о ду од 1996. до 2001. го ди не. Зна чај ну из ме ну 
овај за кон је пре тр пео 1999. го ди не и то не во љом 
за ко но дав ца, већ од лу ком Устав ног су да Хр ват ске. 
Мо дел при хва ћен у Хр ват ској је сте да је ре сти ту ци ја 
нов ча на, кроз еми то ва ње др жав них об ве зни ца, а из-
у зет но се при ме њу је на ту рал на ре сти ту ци ја. 

Ма ке дон ски За кон о де на ци о на ли за ци ји усво јен је 
1998. го ди не и при хва ћен је мо дел на ту рал не ре сти-
ту ци је као до ми нан тан, а уко ли ко ни је мо гу ћа ова вр-
ста по вра ћа ја имо ви не, обе ште ће ње се вр ши пу тем 
др жав них об ве зни ца. 

Ре пу бли ка Срп ска је до не ла За кон о вра ћа њу од у зе те 
имо ви не и обе ште ће њу 2000. го ди не, али је на ве де-
ни про пис су спен до ван од лу ком Ви со ког пред став-
ни ка за БиХ. 

Цр на Го ра је 2004. го ди не до не ла За кон о по вра ћа-
ју од у зе тих имо вин ских пра ва и обе ште ће њу ко јим 
је де ро ги ран две го ди не ра ни је до не ти За кон о пра-
вед ној ре сти ту ци ји. При хва ћен је мо дел на ту рал не 
ре сти ту ци је, ка да год је мо гу ће, а уко ли ко ни је вр ши 
се нов ча на ре сти ту ци ја кроз об ве зни це ко је има ју рок 
до спе ћа 10 го ди на.  

У Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не је са чи њен пред лог 
За ко на о ре сти ту ци ји 2002. го ди не, про сле ђен у пар ла-
мен тар ну про це ду ру, али је по том по ву чен, ра ди до ра-
де. 

Не мач ка је 1991. го ди не усво ји ла За кон о ре ша ва њу 
отво ре них имо вин ских пи та ња, ко јим је при хва ћен 
мо дел на ту рал не ре сти ту ци је као пре те жан, а у слу-
ча је ви ма ка да ни је мо гу ће оба ви ти на кна ду у овом 
об ли ку, при ме њу је се нов ча но обе ште ће ње кроз др-
жав не об ве зни це. 

Че шка и Сло вач ка су у апри лу 1991. го ди не, пре 
фор мал ног одва ја ња, до не ле За кон о ван суд ским 
ре ха би ли та ци ја ма. За кон се од но си на убла жа ва ње 
по сле ди ца не ких имо вин ских, али и дру гих не прав-

ди на ста лих гра ђан ско прав ним и рад но прав ним рад-
ња ма и управ ним ак ти ма, по чи ње ним у пе ри о ду од 
1948. до 1990. го ди не ко је су у су прот но сти са прин-
ци пи ма де мо крат ског дру штва. 

У Ср би ји је то ком 2005. го ди не, за вре ме ман да та 
Вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, пр ви пут и фор мал-
но от по чео по сту пак ре ша ва ња пи та ња ре сти ту ци је 
ка да је усво јен За кон о еви ден ти ра њу од у зе те имо-
ви не. До при нос овог за ко на је сте што је ње го вим 
спро во ђе њем омо гу ће но да се са да ба рем оквир но 
зна ко ли ка је вред но сти имо ви не ко ја тре ба да бу де 
пред мет про це са ре сти ту ци је. На и ме, по сле по чет не 
ана ли зе и сре ђи ва ња при ја ва ко јим су ели ми ни са ни 
ду пло при ја вље ни пред ме ти, до шло се до по да тка да 
нај ве ћу став ку на ли сти од у зе те имо ви не чи ни град-
ско гра ђе вин ско зе мљи ште, чи ја по вр ши на пре ма шу-
је 120 ми ли о на ква дра та. То ме тре ба до да ти 680 ми-
ли о на ква дра та по љо при вред ног зе мљи шта, за тим 
7,2 ми ли о на ква дра та стам бе ног про сто ра, 4,3 ми ли-
о на по слов ног и 8,3 ми ли о на ква дра та ко ји чи не ку ће 
са окућ ни ца ма. На осно ву при ме не овог за ко на утвр-
ђе но је да је 140.000 по је ди на ца под не ло зах тев за 
по вра ћај имо ви не, да са да по сто ји 76.000 ак ту ел них 
пред ме та за по вра ћај имо ви не, као и да се 97% зах-
те ва од но си на  по вра ћај зе мљи шта, од че га је 47,6% 
по љо при вред но зе мљи ште.

Та ко ђе, 2006. го ди не На род на скуп шти на је, на пред-
лог та да шње Вла де, усво ји ла За кон о вра ћа њу (ре-
сти ту ци ји) имо ви не цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, 
а по чет ком 2007. го ди не ура ђен је На црт за ко на о де-
на ци о на ли за ци ји и гра ђе вин ском зе мљи шту ко јим је 
ја сно ис ка зан став о по тре би ре ша ва ња овог пи та ња 
на си стем ски на чин и на чин ко јим ће све ка те го ри-
је вла сни ка, од но сно, њи хо вих на след ни ка би ти обе-
ште ће не.

Ре сти ту ци ја или де на ци о на ли за ци ја ни је са мо прав на 
про це ду ра, већ је про цес, од но сно но ва фи ло зо фи ја 
ко ја тре ба да пре о бли ку је схва та ња о пој му сво ји не 
и да при ват ну сво ји ну усто ли чи на ме сто ко је јој већ 
ве ко ви ма при род но при па да. То је ви ше стран про-
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цес ко ји се, кад је реч о ма те ри јал ним до бри ма, ти че 
до ба ра од оп штег и за јед нич ког ин те ре са - по љо-
при вред ног зе мљи шта, шу ма и шум ског зе мљи шта, 
гра ђе вин ског зе мљи шта, као и обје ка та у др жав ном 
вла сни штву, па и при род них ре сур са. За то је то пи та-
ње ко је до ти че ду бо ке ко ре не еко ном ског и прав ног 
си сте ма јер, уне ко ли ко, по кре ће и пре ра спо де лу де-
ла еко ном ске и дру штве не мо ћи. 

На род на скуп шти на је у сеп тем бру 2011. го ди не усво-
ји ла За кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће-
њу и ти ме је, ко нач но, Ср би ја као по след ња др жа ва у 
ре ги о ну (ако не ра чу на мо Фе де ра ци ју БИХ), за кон ски 
ре гу ли са ла пи та ње ре сти ту ци је.

Ме ђу тим, до но ше њем овог за ко на ни је на аде ква тан 
и пра ве дан на чин ре ше но пи та ње ре сти ту ци је, већ је 
за кон до нет са мо за то јер је по сто ја ла оба ве за до но-
ше ња овог за ко на у про це су при сту па ња Европ ској 
уни ји. Овај за кон има озбиљ не не до стат ке.

За кон као при о ри тет ни на чин вра ћа ња од ре ђу је вра-
ћа ње имо ви не у на ту рал ном об ли ку, а тек ако то ни је 
мо гу ће, да је се обе ште ће ње нов цем у ви ду др жав них 
об ве зни ца на пе ри од од 15 го ди на. Иако је то прин-
цип ко ји је за сту пљен у ве ћи ни зе ма ља, ре ше њи ма 
у За ко ну о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу, 
у ве ли кој ме ри је из гу био сми сао, пре све га, из о ста-
вља њем мо гућ но сти суп сти ту ци је, од но сно мо гућ но-
сти да се бив шем вла сни ку, уко ли ко ни је мо гу ће вра-
ти ти баш имо ви ну ко ја је од у зе та, уме сто те имо ви не 
вра ти имо ви на ко ја је аде кват на по вр сти, ква ли те ту 
и вред но сти имо ви не ко ја је од у зе та. Прин цип суп-
сти ту ци је се по ка зао као до бро и пра вич но ре ше ње 
у За ко ну о вра ћа њу имо ви не цр ква ма и вер ским за-
јед ни ца ма и мо гао је на иден ти чан на чин би ти при-
ме њен и у За ко ну о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе-
ште ће њу, али ни је по сто ја ла до бра во ља на стра ни 
за ко но дав ца иако је Де мо крат ска стран ка Ср би је ин-
си сти ра ла на то ме, као нај бо љем ре ше њу јер би се 
при ме ном суп сти ту ци је мо гао вра ти ти нај ве ћи део 
имо ви не у на ту рал ном об ли ку чи ме би се на нај пра-
вич ни ји и нај јеф ти ни ји на чин ре ши ло ово бол но пи-

та ње ко је већ де це ни ја ма пред ста вља ба ласт за др-
жа ву и за њен еко ном ски раз вој, пре све га има ју ћи у 
ви ду ре ша ва ње пи та ња вла сни штва над имо ви ном.

Та ко ђе, огра ни ча ва њем гор њег ли ми та укуп ног обе-
ште ће ња јед ног вла сни ка ко је по свим осно ви ма не 
мо же пре ћи 500.000 евра, а исто вре ме ним од ре ђи-
ва њем вр ло ши ро ког кру га ли ца ко ја мо гу оства ри ти 
пра во на ре сти ту ци ју, као и огра ни ча ва њем укуп ног 
из но са сред ста ва ко ја се мо гу ис пла ти ти по осно ву 
обе ште ће ња на 200 ми ли јар ди ди на ра, ја сно је да не 
по сто ји искре на на ме ра да се из вр ши пра ви чан по-
вра ћај од у зе те имо ви не ни ти да пра вич но обе ште ти 
вла сни ке имо ви не ко ја не мо же да бу де вра ће на.

За Де мо крат ску стран ку Ср би је, пи та ње пра вич не ре-
сти ту ци је и за до во ље ње ин те ре са вла сни ка од у зе те 
имо ви не је сте је дан од при о ри те та у бу ду ћем по ли-
тич ком де ло ва њу и учи ни ће све да се до не ти за кон 
из ме ни и уна пре ди уво ђе њем прин ци па суп сти ту ци је 
и обез бе ђи ва њем за кон ских усло ва за вра ћа ње нај-
ве ћег де ла од у зе те имо ви не у на ту рал ном об ли ку, а 
са мо из у зет но и у што ма њој ме ри да ва њам нов ча-
ног обе ште ће ња и то под дру га чи јим усло ви ма од са-
да шњих за кон ских ре ше ња.

Раз лог за ово је сте пр вен стве но у по тре би да се у 
са вре ме ном дру штву пру жи пу на и јед на ка за шти-
та основ них људ ских пра ва, а пра во сво ји не сва ка ко 
спа да у овај кор пус. Сте пен де мо кра тич но сти јед ног 
дру штва се оце њу је пре ма спо соб но сти ма да се у пу-
ној ме ри по шту ју људ ска пра ва и про цес ре сти ту ци је 
је сте про цес ко јим се до при но си да љем раз во ју де-
мо кра ти је у Ср би ји.

Осим ово га, бу ду ћи еко ном ски раз вој Ср би је не ће би-
ти аде ква тан уко ли ко се на од го ва ра ју ћи на чин не 
раз ре ше спор ни имо вин ски од но си. 

Сма тра мо да ре ше ње овог пи та ња тре ба уре ди ти на 
на чин ко ји нај ви ше од го ва ра стан дар ди ма при хва ће-
ним у ме ђу на род ним прав ним нор ма ма, а на осно ву ис-
ку ста ва европ ских зе ма ља, као и др жа ва у окру же њу. 
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У окви ру на по ра за уна пре ђе ње при вред не струк-
ту ре и тр жи шне кон ку рен ци је, срп ску при вре-

ду оче ку је и тран сфор ма ци ја ње не тех но ло шке 
опре мље но сти и струк ту ре. По кре тач тех но ло шке 
тран сфор ма ци је је уво ђе ње ви со ких, по себ но ин-
фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (ИКТ) 
у про из вод не и услу жне про це се у при вре ди и јав-
ном сек то ру. Њи хо вим ко ри шће њем до ћи ће до ви-
ше стру ког уве ћа ња ин те лек ту ал ног и ино ва ци о ног 
по тен ци ја ла зе мље и до по ве ћа ња ефи ка сно сти у 
ко рист оп штег раз во ја дру штва. По ред ко ри шће ња 
у по слов не свр хе, ра ши ре на при ме на ИКТ зна чај но 
ме ња на чин пру жа ња и ко ри шће ња услу га здрав-
стве них и обра зов них уста но ва, ути че на без бед ност 
гра ђа на, услу ге др жав не упра ве чи ни до ступ ни јим и 
јеф ти ни јим, али по ве ћа ва њи хов по тен ци јал за уче-
шће у др жав ној упра ви, чи ме ак тив но до при но си де-
мо кра ти за ци ји дру штва. 

У Ср би ји го то во по ло ви на до ма ћин ста ва по се ду је ра-
чу нар, али је сто па за сту пље но сти ра чу на ра у гра ду 
и у ру рал ним сре ди на ма вр ло раз ли чи та, као и бр зи-
на ње ног ра ста. Са да шња по кри ве ност ра чу на ри ма у 
гра ду је два пу та ве ћа од оне у ру рал ним сре ди на ма, 
а њен раст је че ти ри пу та бр жи, што ства ра све ве ћу 
раз ли ку, што је још ло ши ја по ја ва. Иако је у  по след-
ње че ти ри го ди не до ма ће тр жи ште ин фор ма тич ке 
опре ме удво стру че но, по тро шња по гла ви ста нов ни ка 
за на бав ку ИТ опре ме је око де сет пу та ни жа од оне 
ко ја се бе ле жи у ЕУ. Ср би ја је са 1,1 % по тро шње на 
ИТ од укуп ног БДП дру га нај ни же ран ги ра на зе мља у 
ре ги о ну по сле Ру му ни је. Бу гар ска, Сло вач ка, Хр ват ска 
и Пољ ска бе ле же ула га ња од 1,6 до 1,9 %, уз го то во 
дво стру ко ве ћи БДП. По тро шња на ИТ услу ге чи не са-
мо пе ти ну укуп них ула га ња, та ко да се мо же ре ћи да 
смо још увек у фа зи обез бе ђи ва ња основ не ин фор ма-
тич ке ин фра струк ту ре, док ула га ња у ефи ка сност ко-
ри шће ња ИТ тек пред сто је. Али то је вест ко ја тре ба да 
нас об ра ду је ка да је у пи та њу по тен ци јал за за по шља-
ва ње у овом сек то ру, јер у тој фа зи је нео п ход но ан га-
жо ва ње да ле ко ве ћег бро ја струч ња ка не го у на бав ци 
и про да ји опре ме, а и до дат на вред ност ко ја се ства ра 
је мно го ве ћа и оста је у зе мљи. 

У по гле ду ко ри шће ња услу га ин тер не та си ту а ци ја је 
вр ло слич на. Упо тре ба ра чу на ра у при вре ди и јав ном 
сек то ру је да ле ко ра ши ре ни ја, али су њи хо ве на ме-
не још увек су же не на ко ри шће ње у до ме ну уно са, 
пре но са и при мар не об ра де ин фор ма ци ја. Са мо ма ли 
број ком па ни ја ко ри сти све бла го де ти и до стиг ну ћа 
ин фор ма ти ке за по тре бе об ра де ин фор ма ци ја, до но-
ше ња од лу ка, а још ма ње у про це си ма ве за ним за 
про из вод њу и елек трон ско пру жа ње услу га. 

Стра те шки циљ на шег про гра ма у овој обла сти је 
под сти ца ње еко ном ског раз во ја, пре све га за по сле-
но сти у ИТ сек то ру, олак ша ње ра да и на чи на жи во та 
гра ђа на, по ве ћа ње до ступ но сти обра зо ва ња, здрав-
стве них услу га и ин фор ма ци ја од оп штег зна ча ја, као 
и ефек тив ни је ко ри шће ње сло бод ног вре ме на сва-
ког гра ђа ни на, уз ко ришћње до стиг ну ћа ИКТ. Рад на 
до сти за њу овог ци ља је по ве зан са зна чај ни јим под-
сти ца ји ма ин ве сти ци ја ма, обра зо ва њу и ко ри шће њу 
ИКТ и дру гих ви до ва ви со ких тех но ло ги ја. 

Фор ми ра ње но ве ди ги тал не и на зна њу за сно ва не 
еко но ми је је пред у слов гло бал не кон ку рент но сти 
на ци о нал них еко но ми ја. Ср би ја тре ба у бу дућ но сти 
да за у зме по зи ци ју тех но ло шког ли де ра ју го и сточ-
не Евро пе ко ри сте ћи сво је пред но сти за сно ва не на 
ква ли фи ка ци ја ма љу ди у овим обла сти ма и на нај са-
вре ме ни јој ин фор ма тич кој и ко му ни ка ци о ној ин фра-
струк ту ри. Ме ђу тим, да би за у зе ла ту по зи ци ју Ср би ја 
тре ба да зна чај но уна пре ди ин фра струк ту ру, зна ње, 
до ступ ност и прак су упо тре бе ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја. У усло ви ма ка да са мо 2 ми ли о на ста нов ни ка 
ко ри сти ин тер нет, од че га са мо по ло ви на ре дов но, 
ка да пре ко 60 % љу ди ко ји ко ри те ин тер нет, спро-
во ди не ко ис тра жи ва ње тр жи шта пре ко ње го вих 
сер ви са, али са мо 7 % ку пу је на тај на чин, не мо же 
се го во ри ти о озбиљ ној упо тре би ра чу на ра чак ни у 
ко мер ци јал ној сфе ри, а по себ но не у про из вод ној. 
Ако је пу тем е-услу га пла ће но у 2009. са мо око 300 
ми ли о на евра, док је то у зе мља ма слич не ве ли чи не 
ни во ме сеч ног про ме та, он да има раз ло га за за бри-
ну тост, јер се по треб на уна пре ђе ња не од и гра ва ју у 
скла ду са ра стом на дру гим тр жи шти ма, чак и они ма 
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у ре ги о ну. Дру ги осло нац за раз вој је сам ИТ сек тор у 
ко ме да нас по слу је ви ше од 1600 ком па ни ја, са око 
13.000 за по сле них, ко ји оства ру је про мет од око 1,2 
ми ли јар де евра, од но сно пре ко 90.000 евра по за по-
сле ном, а до дат на вред ност у то ме уче ству је са јед-
ном тре ћи ном. Та кве еко ном ске по тен ци ја ле, не ма ни 
јед на при вред на гра на код нас. То ни је дру га чи је ни 
у све ту, али дру ге зе мље пре ма овом по тен ци ја лу по-
све ћу ју ви ше па жње. 

ИКТ су у са да шњо сти ин стру мент, али и сти му ланс 
еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, јер омо гу ћа ва ју: 

•  по ве ћа ње ефи ка сно сти по слов них про це са, кроз 
сни жа ва ње тро шко ва по слов них тран сак ци ја;

•  отва ра ње но вих по слов них мо гућ но сти на свет ским 
тр жи шти ма и за ма ла и сред ња пред у зе ћа, кроз 
лак ши и еко но мич ни ји при ступ и ши ре ње ин фор ма-
ци ја;

•  ра ци о на ли за ци ју про из вод них про це са;
•  уште де у си ро ви на ма и енер ги ји;
•  ре ги о нал ни раз вој, јер укла ња ју ба ри је ре те ри то ри-

јал не уда ље но сти и кон фи гу ра ци је, као и не до стат-
ка при род них бо гат ста ва;

•  ме ђу на род ну са рад њу јер на ефи ка сан на чин пре-
ва зи ла зе огра ни че ња ад ми ни стра тив них по де ла 
зе ма ља. 

Про цес ин фор ма ти за ци је Ср би је се по ве зу је са мно го 
ве ћом по др шком ин ве сти ци ја ма у из град њу ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре, бла го вре-
ме ним усва ја њем за ко на ко ји ре гу ли шу ову област, 
са по кре та њем др жав них про је ка та у до ме ну уво-
ђе ња елек трон ске упра ве, ди ги тал не пи сме но сти 
и ве ћим под сти ца ји ма ис тра жи ва њи ма у обла сти 
ин фор ма ти ке и те ле ко му ни ка ци ја. На тај на чин ће се 
ство ри ти и усло ви за раз вој пред у зет ни штва за сно-
ва ног на елек трон ском по сло ва њу, ин фор ма ти за ци ју 
здрав ства и школ ства, са о бра ћа ја и кул ту ре и дру гих 
де лат но сти. 

Ако се ин фор ма ти за ци ја дру штва не спро ве де на од-
го ва ра ју ћи на чин и са од го ва ра ју ћом ди на ми ком по-

ве ћа ва ју се ри зи ци еко ном ске, со ци јал не и ет нич ке 
не рав но прав но сти ко ја ће би ти по сле ди ца ди ги тал не 
не пи сме но сти. Већ са да је за па же но да се све га 7 % 
про ме та у ИКТ де лат но сти од и гра ва у све ту ко ји има 
83 % ста нов ни штва, што во ди ства ра њу не пре мо-
сти вих ба ри је ра за да љу при вред ну са рад њу из ме ђу 
ових но вих сег ме на та по де ле све та. 

До ма ћи ИТ по тен ци ја ли за про из вод њу и из воз до-
брим де лом су не ис ко ри шће ни и због на чи на на ко ји 
до ма ћи про пи си де фи ни шу шта је то до ма ћи про из-
вод, услед не ја сног ста ту са ИТ де лат но сти и код из-
во за ИТ услу га, ко ри шће ња из во зних  сти му ла ци ја и 
слич но. Са да шњи про пи си и њи хо ва ин тер пре та ци ја 
оне мо гу ћа ва ју да до ма ће ИТ ком па ни је до би ју сер ти-
фи кат о по ре клу ро бе  из Ср би је. Тре ба има ти у ви ду 
да европ ски стан дард пред ви ђа да се сер ти фи кат о 
до ма ћем по ре клу мо же из да ти ка да се угра де де-
ло ви чи ја је на ме на про ме ње на, што би омо гу ћи ло 
из воз ра чу на ра из Ср би је. Ускла ђи ва њем до ма ће ца-
рин ске но мен кла ту ре са оном ко ја се при ме њу је у ЕУ 
и сма ње њем ца ри на на увоз ИКТ опре ме омо гу ћи ле 
би се при сту пач ни је це не за ко ри сни ке. Раз во ју ове 
де лат но сти би до при не ло и кре ди ти ра ње из во за, 
одо бра ва ње по вољ ни јих кре ди та за раз вој де лат но-
сти, кре ди ти ра ње до ма ћих ку па ца до ма ће ИТ опре ме, 
као и пре фе рен ци ра ни ста тус до ма ће ИТ де лат но сти 
при јав ним на бав ка ма. Украт ко, све оно што пред ста-
вља из ра же ну по тре бу и свих дру гих сек то ра при вре-
де ко ји ра де у ви со ко кон ку рент ском окру же њу. 

У све ту по сто је при ме ри зе ма ља, по себ но у Ази ји, где 
су зе мље, и ако не раз ви је не у дру гим сек то ри ма ви-
со ких тех но ло ги ја на пра ви ле ве ли ки ис ко рак у при-
вла че њу ин ве сти ци ја у облсти ИКТ. При ме ри Ин ди је, 
Син га пу ра, Тај ва на и дру гих до ка зу ју да је off sho re у 
обла сти ИТ јед на од ре ал них оп ци ја раз во ја ове де-
лат но сти. При ли ком ода би ра off sho re ло ка ци је ком-
па ни ја ма су нај зна чај ни ји: тро шко ви (тро шко ви пла-
та, ин фра струк тур ни тро шко ви и по ре зи), по слов ни 
ам би јент (ам би јент зе мље, ри зик, ин фра струк ту ра, 
кул ту ра, за шти та ин те лек ту ал ног вла сни штва) и рас-
по ло жи вост љу ди и ве шти на (ис ку ство услу жног сек-
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то ра и ни во ква ли те та, рас по ло жи вост рад не сна ге, 
обра зо ва ње и је зик, за др жа ва ње рад ни ка). Ср би ја 
у сва ком од ових кри те ри ју ма мо же мно го да се уна-
пре ди, јер ка да је у пи та њу до ла зак ИТ ин ве сти то ра, 
та да се ра ди о гло бал ној кон ку рен ци ји ло ка ци ја. Ни је 
до вољ но би ти нај бо љи у ре ги о ну или Евро пи. У сек-
то ру ИТ, про стор не раз ли ке су бе зна чај не, ва жне су 
са мо оне ко је мо гу да уна пре де про фи та бил ност де-
лат но сти у од ре ђе ној зе мљи. За то се у сек то ру ИТ од 
стра не др жа ва да ју нај ве ћи под сти ца ји, усме ра ва ју 
се про ме не у обра зов ним про гра ми ма и мре жи обра-
зов них уста но ва, а одо бра ва ју се и по себ ни усло ви 
ко ри шће ња те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре. Ср-
би ја на том пла ну ни је ни шта по себ но учи ни ла. Број 
сту де на та ин фор ма ти ке ни је у скла ду са бр зи ном ра-
ста ове де лат но сти и по тре ба за њи хо вим зна њем у 
др жав ној ад ми ни стра ци ји и при вре ди. За ра де за по-
сле них у овој де лат но сти су ме ђу нај ви шим у зе мљи, 
али и да ље да ле ко ис под про се ка чак и у од но су на 
не ке бли ске зе мље, а по себ но у од но су на за пад ну 
Евро пу и САД, те је гу би так кре а тив ног по тен ци ја ла 
и ком пе тен ци ја због еми гра ци је ИТ про фе си о на ла ца 
вр ло из ра жен. По ре ска по ли ти ка и ца рин ска по ли ти-
ка не иде на ру ку раз во ју до ма ће ИТ ин ду стри је, по-
себ но услу га.

Глав ни пред у слов успе шне из град ње ин фор ма тич-
кког дру штва и еко но ми је за сно ва не на зна њу је 
обра зов ни ни во за по сле них и омла ди не ко ја се шко-
лу је. У том сми слу обра зо ва ње је пред у слов ин фор-
ма ти за ци је, а оно има сво ја два зна чај на ви да: обра-
зо ва ње за про фе си о нал но ба вље ње ин фор ма ти ком 
и обра зо ва ње у дру гим обла сти ма уз ко ри шће ње 
ме то да и сред ста ва ин фор ма ти ке. Због то га је нео-
п ход но:
 
•  обра зо ва њу ве за ном за раз вој и при ме ну ин фор ма-

ци о них тех но ло ги ја да ти нај ве ћи мо гу ћи при о ри тет 
и то на свим ни во и ма обра зо ва ња (основ но, сред-
ње, ви со ко) и то у об ли ку кон стант ног на по ра за до-
сти за ње нај ра зви је ни јих до стиг ну ћа на у ке и ин фор-
ма тич ке про фе си је, јер је бр зи на уве ћа ња, а са мим 
тим и за ста ре ва ња зна ња у овој обла сти нај ве ћа;

•  обез бе ди ти стал ни раст ин ве сти ци ја у ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ну ин фра струк ту ру и то на ни-
воу свих ре ги о на, по себ но у де ло ви ма зе мље где 
је она на нај ни жем ни воу раз во ја. У до ме ну основ-
ног обра зо ва ња, ће се обез бе ди ти да сва ка основ-
на шко ла рас по ла же бар јед ном мул ти ме ди јал ном 
учи о ни цом и да се при ме њу ју елек трон ски сер ви си 
за при ступ ин фор ма ци ја ма и зна њи ма ко ја се на ла-
зе на ин тер не ту;

•  раз ви ја ти ин фор ма тич ку пи сме ност на став ног ка-
дра и ши ри ти прак су упо тре бе ра чу на ра у про це си-
ма уче ња и оце њи ва ња зна ња;

•  обез бе ди ти стал но об на вља ње ин фор ма тич ких 
сред ста ва, по себ но софт ве ра нео п ход них за рад на-
став ног осо бља ин фор ма тич ке стру ке;

•  ство ри ти усло ве за при вла че ње и за др жа ва ње ин-
фор ма тич ких про фе си о на ла ца у обра зов ним ин сти-
ту ци ја ма, кроз про ме ну на чи на пла ћа ња, та ко да 
њи хов ни во за ра да до стиг не бар две тре ћи не за ра-
да њи хо вих ко ле га ко ји ра де у ИТ сек то ру при вре де; 

•  обез бе ди ти пер ма нент но обра зо ва ње на став ног 
осо бља ин фор ма ти ке кроз фор ми ра ње цен та ра за 
ино ва ци ју зна ња у са рад њи са ком па ни ја ма ко је 
де лу ју у сек то ру ИТ, чи ме би се по ве за ла нај но ви ја 
до стиг ну ћа са они ма ко ји обез бе ђу ју њи хо ву ди фу-
зи ју кроз ин сти ту ци је обра зо ва ња. 

Нео п ход но је по др жа ти ства ра ње ква ли тет них из-
во ра ин фор ма ци ја, до ступ ност ин фор ма ци ја и ино-
ва тив не на чи не при сту па ин фор ма ци ја ма. Елек трон-
ско из да ва штво, елек трон ске би бли о те ке, при ступ 
ба за ма на уч них ча со пи са и стра ним би бли о те ка-
ма, у бу дућ но сти ће би ти јед на ко ва жне ком по нен-
те раз во ја ин фор ма тич ког дру штва као и из град ња 
ин фра струк ту ре за ње го ву им пле мен та ци ју. Ква ли-
тет ин фор ма ци ја ко је су са да до ступ не у др жав ним 
слу жба ма, ажур ност по да та ка и из ве шта ја, пре суд но 
ути чу на ко рист од њи хо ве про дук ци је, што зах те ва 
да се и за ову област из ра де ја сни стан дар ди ко је 
ин фор ма ци је и у ко јој фор ми тре ба да бу ду до ступ не 
ко ри сни ци ма, као и то ко је услу ге др жав них слу жби, 
у ко јим ро ко ви ма, мо ра ју би ти до ступ не ко ри сни ци ма 
елек трон ских сер ви са. 
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За успе шну из град њу и функ ци о ни са ње ин фор ма-
ци о ног дру штва по себ ну па жњу тре ба по све ти ти из-
град њи ин сти ту ци о нал ног и за кон ског окви ра. Мо ра-
ју се укло ни ти  пре пре ке кон ку рен ци ји, ино ва ци ји и 
раз во ју и при ме ни на пред них услу га за сно ва них на 
ИКТ и за шти ти еко ном ски ин те ре си ула га ча и ко ри-
сни ка услу га ИТ сек то ра. За ко но дав ство ко је се ти че 
ин тер не та тре ба да пру жи ре ше ња ко ја би омо гу ћи-
ла нео ме та ну раз ме ну ин фор ма ци ја и тран сак ци је 
пу тем ин тер не та. Ка ко до ступ ност ин фор ма ци ја мо-
же угро зи ти при ват ност гра ђа на, нео п ход но је оси гу-
ра ти за шти ту лич них по да та ка и ин те гри тет гра ђа на 
и ком па ни ја кроз за шти ту од не за ко ни те про дук ци је 
и ши ре ња ин фор ма ци ја пу тем ин тер не та.  За ку по ви-
ну и про да ју пу тем ин тер не та тре ба ло би обез бе ди ти 
под сти цај не по ре ске ме ха ни зме, као што су осло ба-
ђа ње од ло кал них так си, сма ње ње по ре за на увоз 
софт ве ра ко ји се ко ри сте у по слов не свр хе и слич но. 

Та ко ђе је нео п ход но де фи ни са ти ме то де за за шти ту 
ИКТ ре ше ња и па те на та ка ко би се спре чи ла кр ше-
ња аутор ских пра ва и па те на та при зна тих у зе мљи и 
ино стран ству. Ин ве сти то ри ко ји су свој know-how или 
бренд раз ви ли или пре не ли у Ср би ју оче ку ју да се ко-
рист од тог тран сфе ра очу ва и уве ћа ва, као и то да 
је за шти ћен нај бо љим ме ра ма прав не за шти те, ка кву 
ужи ва и у дру гим зе мља ма са раз ви је ним за ко но дав-
ством у обла сти ИКТ. 

Уни вер зал на ши ро ко по ја сна те ле ко му ни ка ци о на 
услу га тре ба да бу де до ступ на сва ком по тен ци јал ном 
ко ри сни ку. Она тре ба да обез бе ди ми ни мал ни но ми-
нал ни про ток од 256 кб/с у до ла ску и 128 кб/с у од-
ла зу. Ко ри сни ку тре ба оси гу ра ти ефек тив ну услу гу, 
тј. нај ма ње на ве де ни про ток и стал ну по ве за ност на 
мре жу као и ква ли тет сер ви са уз при хва тљи ву це ну. 
На од ре ђе ној те ри то ри ји сва ком по тен ци јал ном ко-
ри сни ку тре ба омо гу ћи ти ква ли те тан при ступ ра дио 
и ТВ про гра ми ма ко ји су до би ли до зво лу за по кри ва-
ње те те ри то ри је.

Уво ђе ње са вре ме них ин фор ма ци о них си сте ма у рад 
др жав них ор га на и ин сти ту ци ја по ве ћа ва ква ли тет 
услу га и по бољ ша ва ефи ка сност, тран спа рент ност, 
од го вор ност ра да, од че га има ју ко ри сти и гра ђа ни 
и са ма упра ва. Мо дер на те ле ко му ни ка ци о на ин фра-
струк ту ра ко ја омо гу ћа ва елек трон ске услу ге је осно-
ва за ко му ни ка ци ју из ме ђу ор га на упра ве, гра ђа на и 
при вре де.  Са убр за ним ад ми ни стра тив ним про це ду-
ра ма и сма ње ним тро шко ви ма по сло ва ња се ства ра 
бо љи по слов ни ам би јент за да љи еко ном ски раз вој. 
Та ко ђе, мо гућ ност да сви гра ђа ни до би ју елек трон-
ски при ступ јав ним услу га ма, уче ству ју у про це су до-
но ше ња од лу ка и над гле да ју ак тив но сти др жав не 
упра ве до при но си да љој и ква ли тет ни јој де мо кра ти-
за ци ји дру штва и по бољ ша њу од но са из ме ђу др жав-
не упра ве и гра ђа на.
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УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ ДИ ЈА СПО РЕ У ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ СР БИ ЈЕ

До зна ке ди ја спо ре у ма ти цу уче ству ју са пре ко 
11 % у ства ра њу БДП Ср би је на го ди шњем ни-

воу, што је ме ђу  нај ве ћим уче шћем ове ком по нен-
те у БДП у све ту. Но ми нал на вред ност до зна ка ра сте 
из го ди не у го ди ну, а са еко ном ском кри зом, ра сте и 
њен зна чај. Ако се зна да је при лив од стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја због кри зе пао за ви ше од 60 %, 
да је вред ност из во за па ла на ма ње од 8 ми ли јар ди 
до ла ра, док је вред ност до зна ка на ста ви ла да ра сте 
и  пре ма ши ла пет ми ли јар ди до ла ра, он да је ја сно 
ко ли ки је еко ном ски по тен ци јал и зна чај ди ја спо ре 
за еко но ми ју Ср би је. 

До зна ке ди ја спо ре су још зна чај ни је ако се има у ви-
ду њи хо ва ре ги о нал на усме ре ност и рас про стра ње-
ност. Го ди на ма је нај ве ће исе ље ва ње из еко ном ских 
раз ло га ка рак те ри стич но за нај си ро ма шни ја под руч-
ја, а до бар део ми гра ци ја је био ве зан за при вре ме ни 
рад или трај но исе ља ва ње у ино стран ство. Ре зул тат 
тих ми гра ци о них то ко ва да нас су до зна ке ко је у ју-
жним и ис точ ним де ло ви ма Ср би је пред ста вља ју нај-
зна чај ни ји из вор при хо да мно гих по ро ди ца. 

Пре ма до ступ ним по да ци ма ди ја спо ра је и је дан од 
нај зна чај ни јих из во ра ин ве сти ци ја у Ср би ји, јер је од 
2000. го ди не за бе ле же но укуп но ула га ње од пре-
ко 700 ми ли о на до ла ра у но ве по го не и фа бри ке, на 
осно ву че га је за по сле но ви ше од 20 хи ља да љу ди. 
Ма ко ли ко то ула га ње из гле да ве ли ко у овим усло ви-
ма, ње гов обим мо ра да за бри не сва ко га ко од го вор-
но уче ству је у до но ше њу од лу ка о по ло жа ју ин ве сти-
то ра у Ср би ји. Укуп на вред ност до зна ка за по след њих 
пет го ди на из но си пре ко 10 ми ли јар ди до ла ра. Ка кав 
је трет ман гра ђа на Ср би је ко ји жи ве у ино стран ству, 
као ин ве сти то ра у Ср би ји, ако је ма ње од 10 % тих 
сред ста ва укљу че но ди рект но у еко ном ски раз вој Ср-
би је, док је оста так зна ча јан са мо са ста но ви шта по-
тро шње и де ви зних ре зер ви зе мље? 

По ред еко ном ског, ди ја спо ра има ве ли ки зна чај за 
де мо гра фи ју зе мље. Док је у ра ни јим пе ри о ди ма ми-
гра ци ја ма у дру ге зе мље у од ре ђе ном сми слу ре ша-
ван про блем не за по сле но сти у мно гим др жа ва ма, 

до тле се у са вре ме ном све ту, па и у Ср би ји ми гра ци је 
са гле да ва ју као про блем ко ји има сво ју кван ти та тив-
ну и ква ли та тив ну стра ну. Пр во, због па да при род ног 
при ра шта ја, ми гра ци је уве ћа ва ју про блем де мо граф-
ског ста ре ња и де по пу ла ци је. Дру го, због ква ли фи ка-
ци о не струк ту ре љу ди ко ји се од лу чу ју да на пу сте Ср-
би ју, ми гра ци је пред ста вљу ју про блем ко ји се опи су је  
тер ми ном “од лив мо зго ва”, ко ји на ру ша ва кон ку рент-
ност јед не зе мље, ка ко на пла ну по сло ва ња по сто је-
ћих су бје ка та, та ко и на пла ну при вла че ња стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја. 

Про це не да да нас у све ту жи ви ви ше од 3,5 ми ли о на 
Ср ба, од но сно љу ди по ре клом из Ср би је и да је тренд 
од ла ска ви со ко струч ног ка дра због за по сле ња у 
раз ви је ни јим зе мља ма и да ље из ра жен, по ка зу ју да 
се овај про блем вре ме ном уве ћа ва. По да ци го во ре 
да да нас у све ту ра ди ви ше од 5 хи ља да док то ра на-
у ка са ових про сто ра и ви ше од 300 хи ља да ви со ко-
о бра зо ва них, што је го то во рав но ак тив ном ви со ко о-
бра зо ва ном ста нов ни штву ко је је у ма ти ци. Ако се не 
ре ши про блем при род ног при ра шта ја и ме ха нич ког 
од ли ва ста нов ни штва због еко ном ске ми гра ци је, Ср-
би ја ће по ста ти не пер спек тив на де сти на ци ја за ула-
га ње, а са мим тим и за жи вот мла дих, што ће да ље 
да сла би еко ном ску пер спек ти ву зе мље.

Зна ча јан део ди ја спо ре је вр ло до бро ин кор по ри ран 
у дру штва зе ма ља у ко ји ма жи ви, при че му не рет ко 
за у зи ма ва жна ме ста у др жав ним апа ра ти ма, во де-
ћим свет ским ком па ни ја ма, пре сти жним уни вер зи те-
ти ма, здрав стве ним уста но ва ма, спорт ским клу бо ви-
ма и кул тур ним ин сти ту ци ја ма. Мно ги на ши зе мља ци 
су вла сни ци ве ли ких и успе шних ком па ни ја ко је за-
по шља ва ју по не ко ли ко хи ља да љу ди. Мно ги од њих 
спа да ју ме ђу нај бо га ти је љу де у зе мља ма где по слу ју, 
па ипак ве ћи на од њих ни је до са да на шла није дан 
до во љан раз лог да ин ве сти ра у Ср би ју, или су и по-
ред нај бо ље во ље од у ста ли. Као та кав, овај део ди-
ја спо ре ко ји пред ста вља но си о ца тех но ло шког про-
гре са, фи нан сиј ске мо ћи и ме на џер ских ис ку ста ва у 
прак тич но свим обла сти ма жи вље ња, од ве ли ког је 
зна ча ја за Ср би ју у ње ним на сто ја њи ма да се при-
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дру жи раз ви је ном све ту. У ово ме кор пу су по себ но 
зна чај но ме сто има ди ја спо ра у зе мља ма ко је су ге о-
граф ски бли же ма ти ци. 

Да нас Ср би у ди ја спо ри има ју тро јак ста тус и то: ста-
тус исе ље ни ка – у САД, Ка на ди и Аустра ли ји, ста тус 
на ци о нал них ма њи на – у Ру му ни ји, Ма ђар ској, Ма-
ке до ни ји, Хр ват ској, Сло ве ни ји и Сло вач кој и ста тус 
гра ђа на Ср би је на при вре ме ном ра ду у ино стран ству 
– пре те жно у зе мља ма За пад не Евро пе. На ша ди ја-
спо ра је у ве ли кој ме ри са чу ва ла сво ју са мо бит ност 
– је зик и пи смо, кул ту ру, ве ру и оби ча је, што је нај бо-
љи по ка за тељ ду хов не по ве за но сти са ма ти цом, али 
и пер ма нент не же ље за трај ним или по вре ме ним 
по врат ком. При ме ре та квих обр ну тих то ко ва ста нов-
ни штва да нас има мо у Ир ској, Сло ве ни ји, Пољ ској и 
дру гим зе мља ма ко је су ство ри ле усло ве да се њи-
хо ви гра ђа ни вра ћа ју у сво је зе мље по ре кла, јер им 
је обез бе ђе на еко ном ска пер спек ти ва кроз по вољ не 
усло ве за ула га ње сте че ног ка пи та ла, до вољ но за-
по сле ња са за ра да ма ко је су аде кват не при ма њи ма 
ко је су оства ри ва ли ра де ћи из ван сво је зе мље, као 
и ко му нал на и со ци јал на ин фра струк ту ра ко ја је на 
ни воу раз ви је ног де ла све та. У тим зе мља ма се по-
ка за ло да је ве ли ка ди ја спо ра, као ре зул тат од ре ђе-
не еко ном ске кри зе и по ли тич ких по де ла зна чај на 
кон ку рент ска пред ност ко ја се мо же ис ко ри сти ти за 
бр же укљу чи ва ње зе мље у еко ном ске то ко ве раз ви-
је ног све та, у ин те гра ци о не то ко ве Евро пе, у на уч не и 
про фе си о нал не кру го ве нај по зна ти јих уни вер зи те та, 
у кул тур ну  са рад њу и дру го. 

Да би смо ство ри ли та кве усло ве, нео п ход но је да Ср-
би ја пре ду зме низ кон крет них ме ра ко ји ма би се по-
ве ћао ин те рес ди ја спо ре да ула же у сво ју зе мљу, да 
по слу је са ком па ни ја ма из Ср би је, да мла ди од ла зе у 
ино стран ство да би уна пре ди ли сво ја зна ња и сте кли 
ис ку ство, али да нај про дук тив ни је го ди не свог жи во-
та про во де у зе мљи ра де ћи за срп ске или соп стве не 
ком па ни је. 

Нај пре се мо ра ју ели ми ни са ти не е ко ном ски узро ци 
трај ног или ду го трај ног од ла ска гра ђа на из Ср би је, 

усло вље ни по ли тич ком, прав ном и без бед но сном 
не ста бил но шћу. Стал на по ли тич ка пре ви ра ња, не ре-
ше на пи та ња гра ни ца, пра ва и мо гућ но сти уче шћа у 
по ли тич ком жи во ту Ср би је, ста тус из бе гли ца, двој-
ног др жа вљан ства, рад не до зво ле, вој на оба ве за, 
имо ви не, здрав стве ног оси гу ра ња и опо ре зи ва ња 
имо ви не и дру га, су ве ли ко бре ме и за гра ђа не ко ји 
стал но жи ве у Ср би ји, а за оне ко ји би тре ба ли да се 
вра те, из вор пре ве ли ке не из ве сно сти да би до не ли 
та кву од лу ку. 

ДСС има ја сан став о те ри то ри јал ном ин те гри те ту зе-
мље и спо соб на је да ре ши пи та ње Ко со ва и Ме то-
хи је, за ла же се већ го ди на ма за до но ше ње за ко на о 
ре сти ту ци ји, о вој ној оба ве зи мла дих ко ји жи ве из ван 
Ср би је, а обра зо ва ње и здрав ство за у зи ма ју нај ви ше 
при о ри те те, не са мо на шег еко ном ског већ и це ло-
куп ног стра нач ког про гра ма. На тај на чин до ка зу је-
мо да ди ја спо ру не по сма тра мо са мо кроз до зна ке и 
ин ве сти ци је, већ кроз усло ве за ње ну по нов ну и пу ну 
ин те гра ци ју у дру штве не, а са мим тим и еко ном ске 
то ко ве ма ти це. По ред су штин ских, од мах је нео п ход-
но от кло ни ти и број не ад ми ни стра тив не ба ри је ре 
по ве зи ва ња на осно ву ефи ка сног и бес плат ног  оба-
вља ња ад ми ни стра тив них по сло ва у ве зи са лич ном 
до ку мен та ци јом, ка та стром не по крет но сти, по ре зи-
ма, пла ћа њи ма ко му нал них и фи скал них оба ве за и 
дру го. 

У за ко ну о др жа вљан ству нео п ход но је ре ши ти ста тус 
љу ди ко ји су би ли ра ни је др жа вља ни Ср би је, а тре-
нут но ни су у мо гућ но сти да по но во по ста ну гра ђа ни 
Ср би је, јер за ко но дав ство др жа ва чи ји су са да гра ђа-
ни оне мо гу ћа ва сти ца ње дру гог др жа вљан ства, та ко 
да им се одо бри ста лан бо ра вак и рад на до зво ла. Са 
тим про бле мом се су о ча ва ју мно ги ко ји да нас има ју 
ста тус исе ље ни ка, а же ле ли би на би ло ка кав на чин 
да до при не су раз во ју сво је ма ти це. Због то га мно ги 
на ши про фе со ри ко ји су сте кли углед у све ту са да не 
мо гу да пре да ју у Ср би ји, да опе ри шу на кли ни ка ма, 
ни ти да отва ра ју соп стве не ком па ни је по усло ви ма 
ко ји ва же за све оста ле гра ђа не Ср би је.
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До но ше ње по ре ске по ли ти ке под сти цај не за ин ве-
сти ци је ди ја спо ре, али и свих гра ђа на Ср би је, ко ја 
ни је на ште ту стра них ин ве сти то ра. На ше за ла га ње 
за ја ча ње до ма ће при вре де и по бољ ша ње по ло жа-
ја до ма ћих ин ве сти то ра је ис каз про ти вље ња са свим 
пре по зна тљи вој по ли ти ци да се по је ди ним стра ним 
ин ве сти то ри ма, са вр ло сум њи вим га ран ци ја ма за 
ис пу ње ње уго во ра о ула га њи ма, да ју пре ве ли ке суб-
вен ци је, че сто на ште ту до ма ћих ула га ча, а још ви ше 
ула га ча из ди ја спо ре. 

Бес плат на до де ла зе мљи шта или про да ја по це на ма 
ис под тр жи шних је је дан од на чи на да се да ју од ре-
ђе не суб вен ци је ин ве сти то ри ма и на ла зи се у за ко-
но дав ству и прак си европ ских и дру гих зе ма ља ко је 
се за ла жу за при вла че ње ула га ча из ино стран ства, 
али и сво јих гра ђа на. Са свим је ра зу мљи во да та кве 
суб вен ци је тре ба да бу ду по ве за не са од ре ђе ним 
усло ви ма ко је ин ве сти тор мо ра да ис пу ни, пре све га 
у ве зи за по шља ва ња, тех но ло шке опре ме ље но сти, 
соп стве ног уче шћа у фи нан си ра њу про јек та и дру-
го. Ме ђу тим, са свим је не схва тљи во да у одо бра ва њу 
ова квих по вољ но сти ди ја спо ра не ма од ре ђе не пред-
но сти у од но су на дру ге ула га че из ино стран ства, док 
дру ге зе мље сво јој ди ја спо ри чак и по сле не ко ли ко 
де це ни ја пре ки ну тих ве за, без зна ња је зи ка, са мо на 
осно ву до ка за ног по ре кла, да ју сва пра ва, на сти ца-
ње имо ви не, на трај ни бо ра вак, на рад, бес плат но 
шко ло ва ње, а ка сни је и на др жа вљан ство.

Ср би ја је већ пре тр пе ла та лас од ла ска мно гих мла-
дих љу ди, мно ги од њих су се та мо и шко ло ва ли, сте-
кли ви ша зва ња у на у ци и стру ци, али за ко но дав ство 
Ср би је у том по гле ду је не флек си бил но, те да би мо-
гли по по врат ку да за сну ју рад ни од нос у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји мо ра ју да про ђу про це ду ре но стри-
фи ка ци је ко је су обе сми шље не чи ње ни цом да се том 
по ступ ку под вр га ва ју ди пло ме нај по зна ти јих уни вер-

зи те та све та, да се од њих тра жи да по ла жу до дат не 
ис пи те, и  слич но. Та кве про це ду ре мо ра ју би ти уна-
пре ђе не кроз ува жа ва ње ме ста и вре ме на сти ца ња 
ди пло ме, зва ња ко је су ли ца сте кла и го ди на ис ку-
ства у ра ду у дру гим зе мља ма. Зе мље ко је су ус пе ле 
да ре ше про блем од ла ска мла дих из зе мље, по себ но 
ви со ко о бра зо ва них су у по след ње две де це ни је по-
сти гле вр ло зна чај не ре зул та те у еко ном ском раз во-
ју. Ир ски мо дел за др жа ва ња и по врат ка мла дих кроз 
обра зо ва ње, што је исто вре ме но до ве ло до по ра ста 
ула га ња ком па ни ја из до ме на ви со ких тех но ло ги ја 
и ин фор ма ти ке, нај бо ља је по твр да да се ду го роч на 
ори јен та ци ја ис пла ти. 

Ни је не у о би ча је но да клу бо ви исе ље ни ка или еми-
гра на та ло би ра ју за сво је зе мље у зе мљи у ко јој де-
лу ју, па и на ши рем ме ђу на род ном пла ну, али да би 
се та кав ути цај ко ор ди ни сао нео п ход на је си сте мат-
ска са рад ња срп ске ди пло ма ти је са ор га ни за ци ја ма 
ко је пред ста вља ју на шу ди ја спо ру. Ди ло ма ти ја Ср би-
је тре ба да бу де спо на из ме ђу ин сти ту ци ја Ср би је и 
ди ја спо ре, али и ор га ни за ци ја ди ја спо ре ме ђу со бом 
тре ба да оку пља, а не да де ли ди ја спо ру. Док дру ге 
зе мље фи нан си ра ју сво ју ди ја спо ру у ра се ја њу, ка ко 
би пот по мо гли ње но оку пља ње и очу ва ње од но са 
пре ма ма ти ци, Ср би ја че шће тра жи не го што ну ди 
по моћ. 

Оја ча на мре жа ор га ни за ци ја срп ске ди ја спо ре тре ба 
да бу де укљу че на у све то ко ве и про јек те, где то има 
зна ча ја, ко је ре а ли зу ју ин сти ту ци је др жа ве, асо ци-
ја ци је при вре де и ло кал не са мо у пра ве. Са мо на тај 
на чин, са до вољ но ин фор ма ци ја и уз не по сред но уче-
шће, мо гу ће је оче ки ва ти пу ни до при нос ди ја спо ре 
еко но ми ји Ср би је, али и спрем ност да се љу ди опре-
де љу ју за по вра так, уме сто трај ног исе ље ња из Ср-
би је, што пред ста вља нај ве ћи еко ном ски гу би так за 
јед ну зе мљу. 
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ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ЕКО НО МИ ЈА

Ср би ја тре ба да те жи стал ном еко ном ском ра сту, 
али та квом ко ји ће осим еко ном ске ефи ка сно сти 

и тех но ло шког на прет ка обез бе ди ти очу ва ње ње них 
при род них ре сур са и за шти ту жи вот не сре ди не. Су-
шти на та квог раз во ја за сни ва се на из ра ди и ре а ли-
за ци ји мо де ла одр жи вог раз во ја, ко ји на ква ли те тан 
на чин за до во ља ва дру штве но-еко ном ске по тре бе и 
ин те ре се гра ђа на, а исто вре ме но укла ња и знат но 
сма њу је ути ца је, ко ји пре те или ште те жи вот ној сре-
ди ни и при род ним ре сур си ма. 

Ре а ли за ци ја овог кон цеп та омо гу ћа ва да се урав-
но те же три кључ на фак то ра, тј. три сту ба одр жи вог 
раз во ја: одр жи ви раз вој еко но ми је, при вре де и тех-
но ло ги је, одр жи ви раз вој дру штва на ба зи со ци јал не 
рав но те же и за шти та жи вот не сре ди не уз ра ци о нал-
но рас по ла га ње при род ним ре сур си ма.

Спро во ђе ње кон цеп ци је одр жи вог раз во ја до при но-
си отва ра њу но вих рад них ме ста и сма ње њу сто пе 
не за по сле но сти, сма ње њу род не и дру штве не не-
јед на ко сти мар ги на ли зо ва них гру па, под сти ца њу за-
по шља ва ња мла дих и ли ца са ин ва ли ди те том, као и 
дру гих ри зич них гру па. 

34.1. Упра вља ње от па дом

Услед убр за ног и по ве ћа ног ко ри шће ња при род них 
ре сур са у про те клим де це ни ја ма свет се су о ча ва са 
озбиљ ним еко ло шким, еко ном ским и дру штве ним 
про бле мом сма ње ња при род них ре сур са и опа сно-
сти од њи хо вог пот пу ног ис цр пље ња. Ис цр пљи ва ње 
по сто је ћих при род них ре сур са не дво сми сле но ука зу-
је на нео п ход ност што ра ци о нал ни јег и ште дљи ви јег 
ко ри шће ња по сто је ћих ре сур са, али и на про на ла же-
ње но вих из во ра ре сур са. 

Исто вре ме но, у ко рак са ур ба ни за ци јом и ин ду стри-
ја ли за ци јом, а као по сле ди ца не ра ци о нал ног ко-
ри шће ња ре сур са, до ла зи до по ве ћа ног ства ра ња 
от па да. Не кон тро ли са но од ла га ње овог от па да без 
од го ва ра ју ћег трет ма на ре зул ту је за га ђе њем жи вот-

не сре ди не из над гра ни це одр жи вог при род ног ка-
па ци те та. На ру ша ва ње при род не рав но те же на но си 
ште ту пре све га у ква ли те ту жи во та, као и у раз во ју 
еко но ми је зе мље, ума њу ју ћи ње не по тен ци ја ле за 
раз вој ту ри зма, про из вод њи хра не као и због по ве ћа-
ног из два ја ња за ле че ње љу ди, жи во ти ња и би ља ка. 

Да на шњи гло бал но упо тре бљив кон цепт од но си се 
на одр жи ву про из вод њу и по тро шњу, ко ја укљу чу-
је еко ло шку, ма те ри јал ну и енер гет ску ефи ка сност у 
сва кој фа зи про из вод ње до ба ра и услу га - од ди зај-
ни ра ња, про из вод ње, пре ко при мар не и се кун дар не 
упо тре бе, до ре ци кла же и од ла га ња. Тај мо дел је по-
знат као „жи вот ни ци клус про из во да” и на ње га су 
упу ће ни ка ко ди зај не ри, ин же ње ри, тех но ло зи, та ко 
и еко но ми сти, прав ни ци, кул ту ро ло зи. У сва ком мо-
мен ту по сто ја ња про из во да ње го ви про из во ђа чи, 
ди стри бу те ри и по тро ша чи мо ра ју би ти све сни свих 
ње го вих еко ло шких, со цио-кул тур них и дру гих по сле-
ди ца и мо ра ју би ти од го вор ни за њих. При то ме тран-
спа рент ност еко ло шких ка рак те ри сти ка про из во да и 
на чи на ње го ве по тро шње, као и ши ро ка пар ти ци па-
ци ја јав но сти има ју пр во ра зред ни зна чај за ње го ву 
одр жи вост.

Иако тре нут но ни је чла ни ца ЕУ, Ре пу бли ка Ср би ја има 
оба ве зу да при ме њу је де фи ни ци је и упут ства ЕУ у ве-
зи са от па дом. Иден ти фи ка ци ја вр сте от па да је кључ-
на од ли ка до брог упра вља ња от па дом. От пад је, ина-
че, си ро ви на на по гре шном ме сту. 

Ка ко би смо сма њи ли ути цај от па да на жи вот ну сре ди ну 
по треб но је ус по ста ви ти си стем упра вља ња от па дом. 

То под ра зу ме ва де фи ни са ње стра те ги је упра вља ња 
чвр стим от па дом ко ја би по што ва ла прин цип пре-
вен ци је и сма ње ња на ста ја ња от па да, као и мо гућ-
но сти упо тре бе от па да као се кун дар не си ро ви не и 
из на ла же ња на чи на за ње го во по нов но ко ри шће ње 
и вра ћа ње у по тро шњу.

От пад, по сма тран са аспек та мо гућ но сти ње го вог 
по нов ног ис ко ри шће ња (од но сно упо тре бе у дру гим 
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про це си ма), отва ра ши рок спек тар по сло ва ко ји ма би 
пред у зе ћа мо гла да се ба ве. У раз ви је ним зе мља ма 
је већ при сут на тен ден ци ја да се из от па да, од но сно 
ма те ри ја ко је су ста вље не ван упо тре бе, из два ја ју 
тзв. ре ци кла бил ни ма те ри ја ли, од но сно ма те ри ја ли 
ко ји мо гу да се вра те у упо тре бу про ла зе ћи кроз од-
го ва ра ју ћу по нов ну об ра ду.

Ре ци кли ра ни от пад је да ле ко јеф ти ни ји као по ла зна 
си ро ви на у про це су про из вод ње не го си ро ви не ко је 
се до би ја ју ди рект но из при ро де. Сма њу ју се ко ли чи-
на от па да, као и тро шко ви од ла га ња от па да и, на кра-
ју, ако је за шти та жи вот не сре ди не ну жан „тро шак» 
про из вод ње, упра вља ње от па дом, ко је је у функ ци ји 
за шти те жи вот не сре ди не, са мо мо же до при не ти да 
тај тро шак бу де ма њи.

34.2. Чвр сти от пад

На го ми ла ва ње чвр стог от па да пред ста вља је дан од 
ве ли ких про бле ма са вре ме не ци ви ли за ци је по сма-
тра но не са мо са аспек та за шти те жи вот не сре ди не, 
већ и са са ни тар но-епи де ми о ло шког, тех но ло шког, 
гра ђе вин ског, еко ном ског, ор га ни за ци о ног и свих 
дру гих дру штве них аспе ка та.

Ср би ја, за са да, пре ма зва нич ним по да ци ма, има са мо 
че ти ри функ ци о нал не са ни тар не де по ни је, те је са ви-
ше од 4.000 ди вљих де по ни ја (за пра во, ђу бри шта), на 
ни ском еко ло шком ни воу. Ка да се по сма тра са мо чвр-
сти от пад, чи ји је трет ман тех но ло шки нај ма ње зах те-
ван у про це су од ла га ња и ре ци кла же, на и ла зи мо на 
исту сли ку. Го ди шње се у Ср би ји при ку пи око 2,7 ми ли-
о на то на ко му нал ног от па да, од ко га нај ве ћи део не-
ће под ле ћи ни ка квом трет ма ну, већ ће се де це ни ја ма 
раз гра ђи ва ти и се кун дар но за га ђи ва ти чо ве ко ву око-
ли ну. Зе мље Европ ске уни је успе ва ју да сма ње ко ли-
чи не ко му нал ног от па да кла си фи ка ци јом, из два ја њем 
ам ба ла жног от па да, па пи ра, елек трон ских и ауто мо-
бил ских де ло ва. Мо ти ва ци ју за тре ти ра ње ове вр сте 
от па да кроз про це се ре ци кла же и без бед ног од ла-
га ња ге не ра то ри от па да на ла зе у еко ном ском по сло-

ва њу, ви со ким еко ло шким так са ма, али и у це ни ко ју 
пред у зе ћа за ре ци кла жу пла ћа ју ис по ру чи о ци ма. Све 
док се не ус по ста ви мре жа ло кал них пред у зе ћа ко ја 
ће се ба ви ти ре ци кла жом ко му нал ног от па да, за тим 
аде кват на по ли ти ка це на у от ку пу от па да и док се не 
ство ре тех но ло шки усло ви за еко ном ски одр жи во ба-
вље ње овом де лат но шћу, пи та ње еко ло ги је и здра ве 
жи вот не сре ди не ће и да ље би ти отво ре но у Ср би ји. 

34.3. Еко ном ски аспект ба вље ња 
по сло ви ма ре ци кла же у ре ги о ну и 
Евро пи

Ко ри шће њем от па да као ал тер на тив ног из во ра 
енер ги је на ше дру штво мо же да оства ри зна чај не 
уште де са аспек та сма ње ња по тро шње енер ге на та, 
док пред у зет ни штво у обла сти упра вља ња от па дом 
мо же да бу де при ли ка за отва ра ње ве ли ког бро ја 
рад них ме ста и оства ри ва ње про фи та кроз ди рект не 
до ма ће и стра не ин ве сти ци је.

У зе мља ма окру же ња се оче ку је да у по сло ве очу ва-
ња жи вот не сре ди не и упра вља ња от па дом у на ред-
них 10 го ди на бу де ин ве сти ра но пре ко 10 ми ли јар ди 
евра, док би у сле де ћих не ко ли ко го ди на са мо Хр ват-
ска од Европ ске уни је тре ба ло да до би је 40 ми ли о на 
евра за ре а ли за ци ју про је ка та за очу ва ње жи вот не 
сре ди не и из град њу по треб не ин фра струк ту ре за 
тран спорт и од ла га ње от па да. 

За про гра ме сти му ли са ња за по шља ва ња у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не, отва ра ње та ко зва них “зе-
ле них по сло ва”, Европ ска уни ја у на ред них не ко ли ко 
го ди на на ме ра ва да пре у сме ри 40 ми ли јар ди евра. 
Ако то ме при до да мо пла ни ра не ин ве сти ци је на на ци-
о нал ном ни воу, до ла зи мо до укуп не су ме од 90 ми ли-
јар ди евра.

Зе ле ни сек тор у Фран цу ској за по шља ва 294.000 
љу ди. У Не мач кој се “зе ле ним по сло ви ма” ба ви око 
300.000 љу ди нај ра зли чи ти јих струч но сти и обра зов-
них про фи ла, а го ди шњи про мет од по сло ва упра-
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вља ња от па дом у овој зе мљи из но си пре ко 50 ми-
ли јар ди евра.

Пољ ска вла да је одо бри ла по зај ми це пред у зе ћи ма 
ко је се ба ве по сло ви ма очу ва ња жи вот не сре ди не и 
упра вља ња от па дом у из но су од 241 ми ли он евра. Ти 
кре ди ти на ме ње ни су пре све га за 400 ма лих и сред-
њих пред у зе ћа ко ја би тре ба ло да оба вља ју по сло ве 
у овој обла сти.

Ср би ја и по ред не до вољ не раз ви је но сти при вре де 
и ни ског ни воа жи вот ног стан дар да има про дук ци ју 
от па да ко ја је на  ни воу сред ње раз ви је них зе ма ља, 
док про це си ње го вог при ку пља ња, а по себ но пре-
ра де ни су ни при бли жно раз ви је ни као у зе мља ма 
по ре ђе ња. Ако се по гле да ју по да ци да је про дук ци-
ја от па да по гла ви ста нов ни ка на ни воу две тре ћи-
не про дук ци је Швај цар ске, Ја па на или дру гих нај ра-
зви је ни јих зе ма ља, а да су на ше ин ве сти ци је и рад на 
ме ста у том сек то ру 20-30 пу та ма ње, он да се мо же 
мно го за кљу чи ти о то ме ко ли ко у том сек то ру тре ба 
да се ула же и ко ли ко мо же да се уште ди. 

У све ту се од ре ци кла же оства ру је про мет од 160 ми-
ли јар ди до ла ра го ди шње, а том де лат но шћу се ба ви 
ви ше од 1,5 ми ли о на љу ди. С дру ге стра не, сва ке го-
ди не на свет ском тр жи шту се ре ци кли ра и тр гу је са 
ви ше од 600 ми ли о на то на от пад ног па пи ра, пла сти-
ке, обо је них и цр них ме та ла, гу ма, ста кла и елек трон-
ског от па да.  Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма у Ср-
би ји се го ди шње ба ци ви ше од 200.000 то на ра зних 
пла стич них ма те ри ја ла, фла ша, а ре ци кли ра но је тек 
око 5 % са ку пље ног пла стич ног ам ба ла жног от па да. 

Еко ло шки од го вор не др жа ве ра зним суб вен циј ма 
под сти чу гра ђа не, пред у зе ћа и ве ли ке тр го вин ске лан-
це на са ку пља ње, раз вр ста ва ње и ре ци кла жу от па да, 
док у на шој зе мљи ни са ку пља чи ни су из у зе ти од пла-
ћа ња по ре за, а о суб вен ци ја ма за са да не ма ни го во ра.

У раз ви је ним зе мља ма ве ли ке ком па ни је ко је про ду-
ку ју ве ће ко ли чи не ам ба ла же, или дру ге вр сте по тен-
ци јал них от па да мо ра ју јед ном го ди шње да под не су 

из ве штај ин сти ту ци ја ма ко је бри ну о за шти ти жи вот-
не сре ди не ко ли ко су от па да про из ве ле и са ку пи ле, 
ко ли ко су за те на ме не из дво ји ле сред ства и шта су 
пред у зе ле да се сма њи упо тре ба штет них ма те ри ја у 
про це си ма про из вод ње. Код нас ло кал не са мо у пра-
ве ни су ус по ста ви ле си стем ко ји би омо гу ћио да се 
гра ђа ни ко ји не раз вр ста ва ју и не од ла жу от пад на 
за ко ном про пи са ни на чин (у овим зе мља ма) ка жња-
ва ју (се) уве ћа ним ко му нал ним ра чу ни ма.

34.4. за ко но дав ни оквир о ре ци кла жи

У Европ ској уни ји ре ци кла жа је де фи ни са на од ре ђе-
ним ди рек ти ва ма ЕУ ко је пред ви ђа ју по нов ну об ра ду 
от пад ног ма те ри ја ла у про из вод ном про це су за ори-
ги нал не или дру ге свр хе, али ис кљу чу ју по нов но до-
би ја ње енер ги је спа љи ва њем от па да као сред ством 
за ге не ри са ње енер ги је.
 
Кључ ни прин ци пи ко јих се тре ба при др жа ва ти у бу-
дућ но сти у обла сти ре ци кла же су:

•  хи је рар хи ја от па да (пре вен ци ја, по нов но ко ри шће-
ње, ре ци кла жа, по нов но до би ја ње енер ги је, спа љи-
ва ње и од ла га ње);

•  прин цип пре до стро жно сти (под ра зу ме ва да до но-
ше ње од лу ке тре ба да бу де стрикт но та мо где не ма 
до вољ но рас по ло жи вих на уч них ин фор ма ци ја да 
би се мо гло да ти пу но по ве ре ње пред ви ђа њи ма бу-
ду ћег ути ца ја на жи вот ну сре ди ну);

•  прин цип “за га ђи вач пла ћа» (за га ђи вач тре ба да 
сно си тро шко ве вр ше ња ме ре ња ко је зах те ва др-
жав на упра ва да би обез бе дио да жи вот на сре ди на 
бу де у при хва тљи вом ста њу);

•  од го вор ност про из во ђа ча (ре гу ли са на Ди рек ти вом 
о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду, Ди рек ти вом о 
ба те ри ја ма и аку му ла то ри ма, Ди рек ти вом о от пад-
ним во зи ли ма и Ди рек ти вом о от пад ној елек трич-
ној и елек трон ској опре ми);

•  до бро вољ на прак са (озна ча ва ње про из во да, узи-
ма ње у об зир еко ло шких еле ме на та при ли ком на-
бав ке ро бе, услу ге или ра до ва).
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Упра вља ње от па дом ни је са мо пи та ње очу ва ња жи-
вот не сре ди не и по што ва ње прин ци па одр жи вог 
раз во ја у Ср би ји, већ оно пред ста вља је дан од усло-
ва ко је ће на ша зе мља мо ра ти да ис пу ни у про це су 
ин те гри са ња са при вре да ма зе ма ља ЕУ и раз ви је ног 
де ла све та. 

34.5. ре ци кла жом до уште да

Ко ри шће њем от па да као из во ра енер ги је, мо гу ће 
су зна чај не уште де, а уште де су још ве ће ка да се 
от пад по но во вра ћа у про из вод не про це се, или као 
си ро ви на, или као по лу про и звод. На при мер, да би-
смо до би ли 2 то не па пи ра, нео п ход но је ис ко ри сти ти 
1,2 то не от пад ног па пи ра, у про це су про из вод ње се 
у исто вре ме уште ди на упо тре би во де, чи ја по тро-
шња се сма њи за 8.000 ли та ра по то ни, а по тро ши 
се ду пло ма ње елек трич не енер ги је, од но сно уште-
да је 3.600 КWh. Па пир је нај за сту пље ни ји ре ци кла-
жни ма те ри јал у чвр стом ко му нал ном от па ду. Ма се ни 
удео па пи ра у ко му нал ном от па ду за ви си од сте пе на 
раз ви је но сти по је ди не зе мље (ре ги о на), с тим да се с 
по ве ћа њем еко ном ске мо ћи по ве ћа ва и ње гов удео 
(у САД 41 %, Ја па ну 42,5 %, Аустри ји 33,6 %). Ни во 
ре ци кли ра ња па пи ра у све ту је: Ја пан 48,2 %, САД 
27 %, Швед ска 55 %, Хо лан ди ја 60 %, Дан ска 30 %. 
У за ви сно сти од вр сте, па пир мо же да се ре ци кли ра 
од пет до два дест пу та. У Ср би ји се ре ци кли ра са мо 
ма ли део упо тре бље ног па пи ра, та ко да је про стор 
за уште де из у зет но ве ли ки, као и за за по шља ва ње 
ве ли ког бро ја љу ди на ње го вом при ку пља њу и при-
пре ми за ре ци кла жу. 

Ко ли ко је ре ци кла жа па пи ра ве ли ки по тен ци јал за 
уна пре ђе ње ста ња за шти те чо ве ко ве око ли не све-
до чи и по да так да  је ре ци кла жом по ло ви не свет ске 
по тро шње па пи ра мо гу ће обез бе ди ти очу ва ње шу ма 
на по вр ши ни од 800.000 км². Са 100 ки ло гра ма са ку-
пље ног ста рог па пи ра спа са ва мо жи вот два др ве та, 
ко је ће за уз врат про из ве сти ки се о ник ко ји је по тре-
бан за 40 го ди на жи во та јед ног људ ског би ћа.

У раз ви је ним зе мља ма, укљу чу ју ћи и не ке зе мље у 
окру же њу, си ро ви на за ре ци кла жу се обез бе ђу је та-
ко што су уве де не ше ме ре фун ди ра ња де по зи та ко је 
су за ко ном про пи са не, а под ра зу ме ва ју оба ве зу про-
из во ђа ча или уво зни ка од ре ђе них ро ба да пре у зму 
па ко ва ње и/или сам про из вод по ис те ку пе ри о да 
упо тре бе (нпр. кућ ни апа ра ти и елек тро ни ка, ком пју-
те ри, итд.), што се че сто ком би ну је са про мо ци ја ма да 
се ста ре ро бе вра ћа ју у за ме ну за по пуст при ку по ви-
ни но вих или за про ду же ни га рант ни рок. На при мер, 
пи ће у пла стич ним и ста кле ним фла ша ма је ску пље 
за це ну ам ба ла же, чи јим се вра ћа њем та ка у ци ја на-
док на ђу је по тро ша чи ма у ма ло про дај ним објек ти ма 
у ви ду вред но сних ку по на. Код нас овај кон цепт је 
де ли мич но раз ви јен са мо ка да су у пи та њу ста кле не 
фла ше. Има ју ћи у ви ду да је то нај е фи ка сни ји мо дел 
са ку пља ња ам ба ла же, ДСС ће се за ла га ти за ње го во 
све о бу хват но уво ђе ње и ка да је у пи та њу пла стич-
на ам ба ла жа, јер на пра ви на чин мо ти ви ше љу де 
да ску пља ју от пад по што до би ја ју на док на ду за то. 
Што се ти че прак се за ме не «ста ро за но во», мо же се 
сло бод но ре ћи да она ни је раз ви је на код нас, из у зев 
по је ди нач них крат ко трај них ак ци ја ини ци ра них од 
стра не дру штве но од го вор них ком па ни ја и у рет ким 
слу ча је ви ма др жа ве. С об зи ром да ова кве ак ци је да-
ју сна жан до при нос ре ци кли ра њу, тре ба обез бе ди ти 
нео п ход ни прав ни оквир за уво ђе ње овог ин стру-
мен та упра вља ња от па дом, јер има ве ли ки еко ло-
шки по тен ци јал. Та ко ђе тре ба под сти ца ти дру штве но 
од го вор но по сло ва ње ком па ни ја, по себ но у до ме ну 
еко ло ги је. 

34.6. Ста ње ре ци кла же у Ср би ји

У зе мља ма Европ ске уни је го ди шње се пре ра ди из-
ме ђу 50 и 60 % са ку пље ног от па да, док се у Ср би-
ји ре ци кли ра тек 13 до 15 % от пад ног ма те ри ја ла. 
Про це на је да је у Ср би ји ма са на ста лог ко му нал ног 
от па да 0,8 ки ло гра ма по ста нов ни ку на дан, а 60-70 
% ста нов ни штва је об у хва ће но ор га ни зо ва ним са ку-
пља њем от па да. Нај ве ћи део пре ра де оба ви се у ме-
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тал ској ин ду стри ји, а за тим сле ди про из вод ња хар-
ти је због че га је са ку пља ње ста рог па пи ра, ко ји је 
основ на си ро ви на у том про це су, је дан од бо ље ор га-
ни зо ва них по сло ва у Ср би ји. Де лат но шћу са ку пља ња 
от па да у Ср би ји се ба ви пре ко 300 пред у зе ћа. По ред 
при ват них фир ми, том де лат но шћу се ба ве и јав на 
ко му нал на пред у зе ћа. 

Ка да је реч о упра вља њу от па дом у Ср би ји по сто је 
164 де по ни је јав них ко му нал них пред у зе ћа и ви ше 
од 4.000 ди вљих де по ни ја, ко је се углав ном на ла зе 
по ред на се ља, као и у бли зи ни ре ка, по то ка и из во ра 
во до снаб де ва ња. 

Еко ном ски по тен ци јал ре ци кла же ма ни фе сту је се 
кроз: 
 
•  тр жи шну вред ност се кун дар не си ро ви не;
•  уште ду об но вљи вих, а на ро чи то нео б но вљи вих (ру де, 

наф та, зе мљи ште, шу ме, во де) при род них ре сур са;
•  уште ду енер ги је при из ра ди про из во да из се кун-

дар не у од но су на при мар ну си ро ви ну;
•  уште ду про сто ра (зе мљи шта) и ма ње ин ве сти ци је 

за из град њу са ни тар них де по ни ја.  

Др жа ва тре ба да раз ви ја еко ло шку свест код сво јих 
гра ђа на, да ство ри пун за кон ски оквир за упра вља-
ње от па дом, да обез бе ди “кон тро ли сан” си стем са ку-
пља ња се кун дар них си ро ви на, ка ко у ин ду стри ји та ко 
и у оп шти на ма, да сти му ли ше отва ра ње но вих пред-
у зе ћа од но сно на мен ских пре ра ђи вач ких ка па ци те та 
и да по мог не про цес ус по ста вља ња ле гал не бер зе 
се кун дар них си ро ви на, од но сно тр жи шта.

У Ср би ји има мо са мо три фа бри ке ко је се ба ве про из-
вод њом и ре ци кла жом па пи ра, док је број от куп них 
ме ста за ста ри па пир ве ли ки, али су це не те се кун дар-
не си ро ви не и за са ку пља че и за от ку пљи ва че ми ни-
мал не. Ап сурд је да по сто ји ве ли ка по ну да, а ма ла по-
тра жња за си ро ви ном ко ја омо гу ћу је ве ли ке уште де. 
Слич на је си ту а ци ја и у от ку пу ме та ла, по себ но обо је-
них ме та ла, чи ја це на на бер за ма не пре ста но ра сте, а 
за чи ју пре ра ду Ср би ја има од го ва ра ју ће ка па ци те те. 

Не до пу сти во је да др жа ва да је суб вен ци је да се от-
пад од но си и скла ди шти, а да не ства ра усло ве да 
се он упо тре би на еко ном ски оправ дан на чин. Ако се 
зна да је ди на пра ва фа бри ка за ре ци кла жу па пи ра 
код нас из во зи две тре ћи не сво је про дук ци је и то на 
тр жи ште за пад не Евро пе, он да је ја сно да по тен ци-
ја ла има, али да од ор га ни зо ва но сти и ин ве сти ци ја 
у овом сек то ру, за ви си ко ли ко ће еко ло ги ја у Ср би ји 
про фи ти ра ти у на ред ном пе ри о ду. У до са да шњем је 
би ла чист гу би таш. То се мо ра про ме ни ти. 

34.7. за шти та при род них ре сур са и 
жи вот не сре ди не у ру рал ним сре ди на ма

Пре ве ли ка и не струч на при ме на хе миј ских пре па ра та 
у ра тар ству, ле ко ва и ади ти ва у сто чар ству, де по пу-
ла ци ја у се о ским обла сти ма до ве ла је до за ми ра ња 
кон вен ци о нал не по љо при вре де, што је про у зро ко-
ва ло де ли мич ну де гра да ци ју зе мљи шта и пад ква-
ли те та про из во да. Та ко ђе, тен ден ци ја про ме на кул-
ту ре зе мљи шта од нео бра ди вог на об ра ди во, као и 
об ра ди вог у гра ђе вин ско и ин ду стриј ско, угро жа ва 
из во дљи вост еко ло шки без бед не про из вод ње. За то 
вре ме по вр ши не на ко ји ма се у ЕУ уз га ја здра ва хра-
на су ду пли ра не у по след њих де сет го ди на, а ме ђу 
во де ће про из во ђа че спа да ју Сло вач ка и Че шка, ма-
да су се ка сни је укљу чи ле у те трен до ве од дру гих 
чла ни ца. С об зи ром да су ру рал не обла сти у Ср би ји 
бо га те еко си сте ми ма и би о ди вер зи те том, при о ри тет 
се мо ра да ти очу ва њу об но вљи вих и нео б но вљи вих 
при род них ре сур са, а по себ но во де за пи ће, ми не рал-
них из во ра, шу ма, ле ко ви тог би ља, чи стог ва зду ха и 
свих оста лих при род них ре сур са при ме ном од го ва ра-
ју ћих агро е ко ло шких ме ра. 

По што се у ЕУ за по тро шњу хра не без ге нет ски мо-
ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО) из ја сни ло ви ше од 
10 % ста нов ни ка или пре ко 46 ми ли о на љу ди, шан са 
Ср би је се на ла зи и у мо гућ но сти да се про гла си за 
ре ги он без про из вод ње ГМО. То је и шан са за ру рал-
ни раз вој, а и пут да се за у ста ви од у ми ра ње срп ских 
се ла. 
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Сем еко ном ских ефе ка та усва ја ње овог ци ља ће има-
ти зна чај не ефек те и на за по сле ност, јер про из вод ња 
здра ве хра не тра жи три до пет пу та ви ше жи вог ра да 
и ви ше струч но сти од про из вод ње кон вен ци о нал ним 
ме то да ма. 

У кон тек сту енер гет ске ефи ка сно сти упо тре ба биљ-
них оста та ка у ра тар ству пред ста вља по тен ци јал ко ји 
је у Ср би ји пот пу но не ис ко ри шћен, ма да би упо тре ба 
тих об но вљи вих енер ге на та мо гла да до не се уште де 
вред не пре ко 100 ми ли о на евра го ди шње и до дат ну 
за ра ду за љу де ко ји би се ба ви ли њи хо вом при пре-
мом за ко ри шће ње у до ма ћин стви ма и при вре ди.

По себ на па жња мо ра би ти по све ће на и усва ја њу 
ме ра ко ји ма би се мо гло аде кват но од го во ри ти на 
нај но ви је иза зо ве ко ји се од но се на ути цај кли мат-
ских про ме на на по љо при вре ду и про из вод њу хра не. 
Нај зна чај ни ја ме ра у том по гле ду је ула га ње у ре кон-
струк ци ју по сто је ће ка нал ске мре же и обез бе ђи ва ње 
но вих си сте ма за на вод ња ва ње и од вод ња ва ње об-
ра ди вих по вр ши на. 

34.8. об но вљи ви из во ри енер ги је (оИЕ)

Сте пен ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је ве-
о ма је ни зак, из у зев ис ко ри шће ња ве ли ких во де них 
то ко ва у ве ли ким хи дро е лек тра на ма, јер су тро шко-
ви ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је знат но 
ви ши од тро шко ва ко ри шће ња кон вен ци о нал них из-
во ра енер ги је. Енер гет ски по тен ци јал об но вљи вих 
из во ра у Ре пу бли ци Ср би ји из но си ви ше од 3 Мтое 
(Mil lion to nes of oil equ i va lent– екви ва лент ми ли он то-
на наф те) го ди шње, што из но си око 25 % го ди шње 
по тро шње при мар не енер ги је. По тен ци јал би о ма се 
из но си око 2,4-2,6 Мтое го ди шње (тј. око 63–80 % 
укуп ног по тен ци ја ла), од че га око 1,0 Мтое чи ни по-
тен ци јал дрв не би о ма се (се ча др ве та и от па ци дрв не 
ма се при ње ној при мар ној и/или ин ду стриј ској пре-
ра ди), а ви ше од 1,4 Мтое чи ни по љо при вред на би-
о ма са (оста ци по љо при вред них и ра тар ских кул ту ра, 
укљу чу ју ћи и теч ни стај њак).

Пре ма Че твр том из ве шта ју ме ђу вла ди ног на уч ног 
па не ла за про ме ну кли ме (2007.), основ не ме ре, ко је 
тре ба пред у зе ти у ци љу убла жа ва ња про ме на кли ме 
и убла жа ва ња по сле ди ца по жи ви свет и дру штве-
но-еко ном ске си сте ме, тре ба спро во ди ти у до ме ну 
знат ног сма њи ва ња по тро шње нео б но вљи вих ми не-
ра ла и фо сил них го ри ва и то кроз: из град њу енер гет-
ски ефи ка сних обје ка та и си сте ма, штед њу енер ги је и 
ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ). По-
треб но је про це ни ти рас по ло жи ве по тен ци ја ле ОИЕ 
и стра те шки се ори јен ти са ти на њи хо во ко ри шће ње 
из три су штин ска раз ло га:

•  сма њи ва њем еми си ја ГСБ до при но си се гло бал ној 
(пла не та) и ре ги о нал ној (Евро па) ак ци ји за убла жа-
ва ње про ме на кли ме, а уз то Ср би ја мо же оства ри-
ти и од ре ђе ну еко ном ску ко рист (тр жи ште кво та ма 
ГСБ пре ма Кјо то про то ко лу);

•  ко ри шће њем ОИЕ сма њу је се оп ште за га ђе ње жи-
вот не сре ди не, ка ко на ло кал ном ни воу та ко и у ши-
рим раз ме ра ма (на ци о нал ним и тран сгра нич ним);

•  ко ри шће њем ОИЕ сма њу је се за ви сност од уво за 
енер ги је - за ви сност од уво за енер ги је из но си око 
45%, пре ма енер гет ском би лан су Ср би је.

34.9. Енер ги ја ве тра

Укуп на рас по ло жи ва го ди шња ко ли чи на енер ги је 
ве тра за це лу те ри то ри ју Ср би је из но си око 2,4 x 103 
ТWh. Про сеч на го ди шња ко ли чи на енер ги је ве тра по 
је ди ни ци по вр ши не, на ви си ни од 100м од тла, кре ће 
се у ра спо ну од 900 КWh/м2 (на ју го за па ду и ју гу Ср-
би је) до ви ше од 2700 кWh/м2 (ис точ ни део Ср би је). 
Рас по ло жив енер гет ски по тен ци јал ве тра у Ср би ји је 
ве о ма до бар и по го дан за ко ри шће ње у про из вод-
њи елек трич не енер ги је. Ком па ра ци јом по тен ци ја ла 
Не мач ке (ко ја је свет ски „ли дер по ин ста ли са ним ка-
па ци те ти ма”) и Ср би је мо же се за кљу чи ти да Ср би ја 
рас по ла же вр ло слич ним при род ним по тен ци ја ли ма 
као Не мач ка.  Про це њу је се да тех нич ки ис ко ри стљив 
енер гет ски по тен ци јал ве тра у про из вод њи елек трич-
не енер ги је из но си 0,38 Мтое (узи ма ју ћи у об зир са-
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вре ме ну ефи ка сност си сте ма од 20%), али се при то ме 
мо ра има ти у ви ду и да љи на пре дак тех но ло ги је си-
сте ма кон вер зи је и ра пид но по ве ћа ње ефи ка сно сти.

34.10. Со лар на енер ги ја

Про се чан го ди шњи број са ти са ин со ла ци јом из но-
си око 2000, а сред ња го ди шња енер ги ја по је ди-
ни ци по вр ши не  из но си 1387 кWh/м2 . Пре ма то ме, 
укуп на го ди шња енер ги ја за це лу те ри то ри ју Ср би је 
из но си 1,22 x 105 ТWh. Мо же се про це ни ти да у Ср-
би ји  тех нич ки ис ко ри стљив по тен ци јал за про из вод-
њу то плот не енер ги је (ре спек ту ју ћи по сто је ћу рас-
по ло жи ву по вр ши ну кро во ва и ефи ка сност си сте ма 
кон вер зи је од 15%) из но си око 0.64 Мтое го ди шње. 
До да ју ћи на то: а) тех нич ки ис ко ри стљив по тен ци јал 
за про из вод њу елек трич не енер ги је (ко ри шће њем 

фо то на пон ских си сте ма - ПВ, са ефи ка сно шћу од 15 
%); б) па сив но ко ри шће ње со лар не енер ги је („со лар-
на ар хи тек ту ра” у функ ци ји енер гет ске ефи ка сно сти, 
енер гет ски ефи ка сан са о бра ћај, ту ри зам, агро сек тор, 
итд.) и ц) чи ње ни цу да је енер ги ја гло бал ног сун че вог 
зра че ња ди рект но сра змер на (око 50% гло бал ног 
зра че ња се ко ри сти у фо то син те зи) фо то син тет ски 
ак тив ном де лу спек тра (про дук ци ја би о ма се), мо же 
се про це ни ти да је укуп но ис ко ри стљив по тен ци јал 
енер ги је сун че вог зра че ња Ср би је око 2.5 Мтое го-
ди шње.

На кра ју тре ба на гла си ти да је у Ср би ји вр ло из ра же-
на ком пле мен тар ност вре мен ског ре жи ма енер ги је 
сун че вог зра че ња и ве тра (ка да има нај ма ње сун ца 
-зи ма, има нај ви ше ве тра, и обр ну то) и да Ср би ја рас-
по ла же са 30% ви ше при род ног енер гет ског по тен-
ци ја ла Сун ца од про се ка ЕУ.
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