Aкциони план за спровођење Стратегије за подршку развојa малих и средњих предузећа, предузетништва и
конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

Стуб - 1
Општи циљ - Унапређење пословног окружења

1.1 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

Назив

М1 - Унапређење правног оквира за оснивање, пословање и гашење привредних субјеката
Aктивност

А1

Измене Закона о привредним
друштвима („Службени гласник
РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.
закон и 5/15)

А2

Измене Закона о стечају („Службени
гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др.
закон, 71/12 - УС и 83/14)

А3

Успостављање подстицајног регулаторног оквира у складу са потребама
и могућностима малих и средњих привредних друштава и предузетника
(у даљем тексту: МСПП)

Праћење примене Закона о стечају

Носилац активности
Министарство
привреде

Министарство
привреде

Министарство
привреде

Рок

2015

2015

2015
2016

Показатељ
Припремљене и усвојене измене Закона о
привредним друштвима у циљу побољшања
услова пословања и ефикаснијег начина
организовања привредних субјеката
Измењен Закон о стечају у циљу:
(1) унапређења и поједностављења стечајног
поступка; (2) ради увођења могућности да
делатност стечајних управника обављају и
лиценцирана привредна друштва; (3)
унапређење поступка у циљу смањења броја
субјеката која се гасе на крају стечајног
поступка, а повећање броја субјеката који
након стечаја настављају са радом
Скраћење времена потребног за спровођење
стечаја тако да у просеку буде до једне године
Трошкови спровођења стечајног поступка
смањени за најмање 2% до краја 2015. године

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој

приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Припремљени материјали и спроведена обука
стечајних управника

Министарство
привреде
А4

А5

А6

Унапређење људских капацитета у
циљу ефикасније примене Закона о
стечају

Доношење закона о занатству

Доношење закона о задругама којим
ће се регулисати правни положај
задруга

Агенција за
лиценцирање
стечајних управника

Министарство
привреде

2016

Најмање 50% активних стечајних управника
прошло обуку
Материјали
дистрибуирани
лиценцираним стечајним управницима

2015

свим

Припремљен и усвојен закон о занатству који
уређује занатску делатност
Припремљен и усвојен закон о задругама
којим су створени услови за интензивнији
развој задругарства у Републици Србији на
савременим основама

Министарство
привреде

2015

Уређени послови обављања задружне ревизије

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства

Дефинисани услови стицања задружне својине
и њеног уписа у регистар стварних права на
непокретностима и правима на њима

А7

Наставак доследне примене Закона о
роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник
РС”, број 119/12)

Министарство
финансија

2015
2016

Поштовање рокова прописаних Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама за наплату
новчаних потраживања применом строге
контроле, нарочито плаћања јавног сектора

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
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А8

Изменити Правилник о евиденцији
промета роба и услуга („Службени
гласник РС”, бр. 45/96, 48/96 исправка, 9/97, 6/99, 109/09 и 7/10)
или донети нов правилник у овој
области

А9

Припремити и спровести кампању
промовисања позитивних ставова о
давању „друге шансе” - подстицање
предузетника да покрену нове
пословне подухвате након ранијих
пословних неуспеха

А10

Подршка за благовремену припрему
преноса власништва и управљања
предузећима чији се власници
повлаче из пословања

А11

Измена Закона о споразумном
финансијском
реструктурирању
привредних друштава („Службени
гласник РС”, број 36/11)

А12

Спровођење кампање усмерене на
промовисање Закона о посредовању
у решавању спорова („Службени

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

2015

Укинута обавеза вођења књиге евиденције
промета робе на велико за привредне субјекте
који воде пословне књиге по систему двојног
књиговодства

2016

Посебна кампања на интернет порталу
„Предузетнички сервис” и организовање
минимум једног догађаја годишње на ову тему

2016

Израђен предлог програма за благовремену
припрему преноса власништва МСПП и
повезивање власника са потенцијално новим
власницима

Министарство
финансија

Национална агенција
за регионални развој
(у даљем тексту:
НАРР)

НАРР
Министарство
привреде

Усвојене измене и допуне Закона о
споразумном финансијском реструктурирању
привредних друштава

Министарство
привреде
Привредна комора
Србије (у даљем
тексту: ПКС)
ПКС
Министарство
привреде

2015
2016

2015
2016

У 2016. години припремљени инфо материјали
за обуке и организоване две обуке за
привреднике о могућностима коришћења
споразумног финансијског реструктурирања
привредних друштава у складу са усвојеним
изменама
Најмање четири промотивне активности у
току године

Буџет Републике
Србије - редовна
средства уз
подршку USAID
BEP - Пројекат
за боље услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет ПКСуз
подршку
пројекта „Развој
3

гласник РС”, број 55/14)

У 2016. години најмање 2% привреде користи
механизме алтернативног решавања спорова

Доношење закона о привременом
ограничењу
права
обављања
привредних и других делатности

Министарство
привреде

А14

Координација
активности
смањењу сиве економије

Координационо тело
за усмеравање
активности на
сузбијању сиве
економије

Мера

М2 - Смањење пореских и непореских обавеза привреди

А13

Број

на

Активност

Носилац активности

А1

Донети закон о накнадама
коришћење јавних добара

за

А2

Измена Закона о републичким
административним
таксама
(„Службени гласник РС”, бр. 43/03,
51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др.
закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 усклађени динарски износи, 55/12 -

2015

Донет закон у циљу стварања сигурнијих
услова пословања

2015

Припремљен
национални
сузбијање сиве економије

Рок

Министарство
финансија

2015
2016

Министарство
финансија

2015

програм

за

Показатељ
Уређен систем накнада за коришћење јавних
добара и успостављање јавно доступног
регистра тих накнада
Измена одредаба Закона о републичким
административним таксама на начин да се за
све списе и радње у управним стварима, као и
за друге списе и радње код органа пропише
номинални износ таксе

приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства
и донација Владе
Краљевине
Норвешке
потврђена
Закључком
Владе 05 Број:
018
–
10139/2013-1 од
28.
новембра
2013. године
Буџет Републике
Србије редовна средства

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет Републике
Србије редовна средства

4

усклађени динарски износи, 93/12,
47/13 - усклађени динарски износи,
65/13 - др. закон и 57/14 - усклађени
динарски износи)

А3

А4

Утврдити јасну методологију за
утврђивање износа за паушално
опорезивање

Доношење
новог
закона
о
финансирању локалне самоуправе са
циљем превазилажења слабости
постојећег система финансирања
локалних самоуправа и јасног
дефинисања
критеријума
за
утврђивање висине такси

Свака јавна услуга мора бити цењена у складу
са принципом да се за њу плаћа такса у износу
њене вредности и утрошка средстава јавне
управе
Министарство
финансија – Пореска
управа

Министарство
финансија

2015

Донета јасна методологија за опорезивање
прихода предузетника који порез на приход од
самосталне делатности плаћају на паушално
утврђен приход
Донет нов закон о финансирању локалне
самоуправе којим су елеминисане слабости
постојећег система финансирања локалне
самоуправе и уведен одговорнији однос
наплате прихода од стране општина и градова
чиме би се створио фискално одговоран и
одржив систем јавних финансија
Створена јасна законска правила којима се
дефинише систем финансирања јединица
локалне самоуправе и створен амбијент
стабилности и предвидивости у планирању
прихода приликом припрема одлука о буџету
јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
ЈЛС)

2015
Новим законским решењима усаглашени
називи са пореским карактером изворних
прихода ЈЛС

Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства

Прописан
другачији
систем
обрачуна
ненаменског трансфера јединицама локалне
самоуправе који ће променити управљање
јавним финансијама на локалном нивоу власти
У делу којим се прописује утврђивање такси и
накнада за пружање одређених јавних услуга
прописати јасне критеријуме за сваку таксу за
коју је то могуће, а за које нису јасно
постављени критеријуми за утврђивање
висине или су критеријуми постављени
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сувише широко па доводе до великих разлика
у износима такси за исту услугу у различитим
ЈЛС

Мера
Број

М3 - Увођење ефикаснијих процедура за инвестиционо улагање у изградњу и управљање непокретностима
Активност

Носилац активности
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

А1

Закон о државном премеру и
катастру („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15 - УС)

Рок

и

Министарство
финансија

2015

Републички
геодетски завод (у
даљем тексту: РГЗ)

А2

Пуна примена усвојеног Закона о
изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 132/14 и 145/14)

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Предвиђена санкција за непоштовање рока од
30 дана предвиђеног Законом о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број
30/10) у коме надлежни органи управе,
укључујући и РГЗ, морају да обаве упис у
Катастар
непокретности
по
уредно
достављеном захтеву

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове
пословања

Трајање поступка за добијање грађевинске и
употребне дозволе и уписа права својине
скраћено за најмање 100 дана
и

2015

Рационализација такси и накнада кроз њихово
смањивање и укидање
Смањење броја процедура на не више од 11
(тренутно их има 16)

А3

Успостављање
Централне
евиденције обједињених процедура
издавања грађевинских дозвола у
складу са Законом о изменама и
допунама Закона о планирању и
изградњи

Агенција
за
привредне регистре (у
даљем тексту: АПР)
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

2016

Успостављена
Централна
обједињених
процедура
грађевинских дозвола

евиденција
издавања

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Сопствени
приходи
Агенције за
привредне
регистре
(приходи од
накнада)
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
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2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

А4

А5

Усаглашавање секторских прописа
са законодавним оквиром за уређење
области планирања и изградње са
циљем
оптимизације
поступка
издавања дозвола које се односе на
градњу, а које издају јавна предузећа
и други органи

Уређивање
имовинско-правних
односа на грађевинском земљишту и
доношење неопходних просторних и
урбанистичких планова

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Министарство
финансија

Усаглашени прописи који се односе на
поступак издавања дозвола за градњу, а које
издају јавна предузећа и други органи
2015

РГЗ и други
надлежни органи
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Министарство
финансија
РГЗ

Редефинисање улога јавних предузећа и
других органа у процедурама издавања
дозвола у поступку грађења
Оптимизација поступака

2015
2016

Стална конференција
градова и општина (у
даљем тексту: СКГО)

Утврђено
тачно
стање
у
погледу
непокривености територија одговарајућим
просторним и урбанистичким плановима и
припремљен акциони план који прецизира
динамику израде и усвајања недостајућих
планских докумената

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове
пословања

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

надлежни органи

А6

Реформа прописа којима се предвиђа
плаћање
накнада
за
уређење
грађевинског земљишта

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

2015

Утврђени јасни критеријуми за одређивање
доприноса
за
уређивање
грађевинског
земљишта

2015

Прописана обавеза уписа права прече
куповине у катастар непокретности како би се
јасно истакло ово право и уједначено
примењивало у свим јединицама катастра

Министарство
финансија
А7

Изменити Правилник о изради и
одржавању катастра непокретности
(„Службени гласник РС”, број 46/99)

РГЗ

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства

7

Омогућен упис свих закупа без ограничења

А8

Скратити време потребно да се
изврши упис и брисање хипотеке

РГЗ

2015

Поједностављени
и
скраћени
административни поступци за упис и брисање
хипотеке
Обучено особље у локалним катастрима о
примени административних поступака

Мера
Број

М4 - Унапређење регулаторног оквирa инспекцијског надзора
Активност

А1

Доношење системског закона којим
се уређује област инспекцијског
надзора

А2

Доношење подзаконских прописа и
аката за извршавање системског
закона којим се уређује област
инспекцијског надзора

А3

Буџет Републике
Србије - редовна
средства
уз
подршку USAID
BEP - Пројекат
за боље услове
пословања

Усаглашавањe секторских закона са
системским законом којим се
уређује инспекцијски надзор

Носилац активности

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Рок

2015

2015

Показатељ

Успостављен нови јединствени правни оквир
за инспекцијски надзор

Донети подзаконски прописи и акти за
спровођење закона о инспекцијском надзору

Надлежни органи

Надлежни државни
органи

2015
2016

Усаглашени посебни закони којима се у
појединим областима уређује инспекцијски
надзор са одредбама системског закона којим
је уређен инспекцијски надзор

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
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о услугама

А4

Обезбедити
кординацију
инспекцијских служби

рада

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе
2015
Влада

Образовано посебно тело које ће бити
задужено за координацију инспекцијских
служби,
њихову
сарадњу,
размену
информација и унапређење делотворности
инспекцијског надзора

Надлежни органи

Мера
Број

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања

М5 –Унапређење законодавног оквира у области радних односа и права из радних односа
Активност

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Даље унапређење радног законодавства

А1

Мера
Број

А1

Реформа прописа у области радног
законодавства и безбедности на раду

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

Јачање функције инспекције рада
2015

Усклађеност Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС”, број 101/05)
са директивама Европске уније (минимум
70%)

Буџет Републике
Србије редовна средства

М6 – Регулаторна реформа секторских прописа значајних за пословање МСПП
Активност
Изменити Правилник о условима и
начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању
угоститељских објеката и
минимално техничким условима за
уређење и опремање угоститељских
објеката („Службени гласник РС”,
број 48/12)

Носилац активности

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

Рок

2015

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Усвојен измењен Правилник о условима и
начину обављања угоститељске делатности,
начину пружања угоститељских услуга,
разврставању угоститељских објеката и
минимално техничким условима за уређење и
опремање угоститељских објеката са
адекватније дефинисаним системом стандарда
за категоризацију обавезних елемената

Буџет Републике
Србије редовна средства
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А2

Изменити Правилник о минималним
техничким и санитарно-хигијенским
условима за пружање угоститељских
услуга у домаћој радиности и у
сеоском туристичком домаћинству
(„Службени гласник РС”, бр. 41/10 и
48/12)

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

2015

Усвојен измењен Правилник о минимално
техничким и санитарно-хигијенским условима
за пружање угоститељских услуга у домаћој
радиности и у сеоским домаћинствима са
адекватније дефинисаним системом стандарда
за категоризацију обавезних елемената

Буџет Републике
Србије редовна средства

Повећана овлашћења туристичке инспекције инспекторима омогућена контрола фискалне
касе

А3

Реформа прописа којима се уређује
област туризма

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

2015

Забрана удружењима да организују путовања
у земљи у трајању дужем од два дана и
путовања у иностранство (путовање у земљи
дуже од два дана или путовање у
иностранство може да организује само
регистрована туристичка агенција)

СКГО

Буџет Републике
Србије редовна средства

СКГО спровео промотивне активности и
радионице са локалним самоуправама у циљу
што боље примене нових одредаба прописа о
туризму
Уведена забрана удружењима да се баве
пружањем угоститељских услуга

А4

Модернизовати
поступак
регистрације и овере редова вожње у
међумесном превозу и поступак
одобравања
редова
вожње
у
међународном јавном линијском
превозу путника

А5

Праћење примене и утицаја Закона о
заштити потрошача „Службени
гласник РС”, број 62/14)
на
пословање привредних субјеката

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

2016

Донет Закон о превозу путника у друмском
саобраћају

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

2015

Спроведена анализа могућности измене
Закона о заштити потрошача, тако да се смањи
простор злоупотребе на штету продавца, уз
пуно уважавање права потрошача

Буџет Републике
Србије редовна средства
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Мера
Број

М7 - Подршка спровођењу регулаторне реформе на покрајинском и локалном нивоу
Активност

Носилац активности

Подршка ЈЛС у спровођењу новог
правног оквира за планирање и
изградњу
и
фаза
обједињене
процедуре
које
органи
ЈЛС
примењују у овој области

А1

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Рок

2015

Одржано минимум три обуке и обучено
минимум 30 службеника ЈЛС

2015

Укинуте накнаде које органи ЈЛС наплаћују за
подношење пријава у вези са незаконитим
поступањем њихових органа и организација,
као и укидање накнада за које не постоји
мерљива услуга коју орган ЈЛС пружа
подносиоцима захтева

Буџет Републике
Србије редовна средства

2015

ЈЛС укинуле праксу да управе јавних прихода
траже од обвезника документацију која је већ
јавно доступна на интернет страници АПР
(подаци о регистрацији, ПИБ), као и податке
који нису неопходни за поступак који
спроводе (ОП образац, картон депонованих
потписа)

Буџет Републике
Србије редовна средства

Министарство
финансија
А2

Подршка ЈЛС за укидање накнада
које посебно оптерећују привреду

А3

Реформа
административних
поступака које спроводе ЈЛС
увођењем
обавезе
службеног
прибављања
података
о
регистрацији привредних субјеката,
пореског идентификационог броја (у
даљем тексту: ПИБ), ОП обрасца и
др.

Министарство
привреде
ЈЛС

1.2 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

Назив

Министарство
финансија
ЈЛС

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије - редовна
средства
уз
подршку USAID
BEP - Пројекат
за боље услове
пословања

СКГО

Унапређење ефикасности спровођења административних поступака

М1 - Измене и допуне регулаторног оквира којима се уређује спровођење административних поступака у органима
државне управе, аутономних покрајина и локалних самоуправа
Активност

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
11

А1

А2

А3

А4

Измена и допуна Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и
других прописа којима се уређује
спровођење
административних
поступака у органима државне
управе, аутономних покрајина и
локалних самоуправа
Измена и допуна Закона о јавним
предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) како би
се прописала обавеза доношења
мапа административних поступака у
којима странке остварују одређена
права и/или преузимају одређене
обавезе за јавна предузећа која врше
одређена јавна овлашћења
Измена Правилника о начину и
поступку остваривања права из
обавезног здравственог осигурања
(„Службени гласник РС”, бр. 10/10,
18/10 - исправка, 46/10, 52/10 исправка, 80/10, 60/11 – УС и 1/13)

Реформа прописа којима се уређује
област државне управе

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Увођење обавезе свих органа власти који
обављају одређена јавна овлашћења да
успоставе мапе административних поступака
које се воде пред њима
2016
Увођење обавезе да се на њиховим интернет
презентацијама
објави
регистар
свих
административних поступака које спроводе,
заједно са мапама тих поступака
Уведена
обавеза
успостављања
мапе
административних поступака који се воде
пред органима јавних предузећа

Министарство
привреде

2015

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Буџет Републике
Србије редовна средства

Створени услови за електронску проверу
уплаћених доприноса и стажа осигурања

Републички фонд за
здравствено
осигурање
Централни регистар
обавезног социјалног
осигурања

Увођење обавезе за јавна предузећа да на
својим интернет презентацијама објаве списак
свих административних
поступака које
спроводе, заједно са мапама тих поступака

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

2015

2016

Смањен број докумената на основу којих се
врши остваривање права на накнаде зараде за
време привремене спречености за рад укинути обавезу подношења доказа да је
доспели допринос плаћен, као и обавезу
подношења доказа о претходном стажу
осигурања
Изменама Закона о државној управи којим се
уводи забрана органима државне управе да, у
поступку решавања о правима, обавезама или
правним интересима физичког или правног
лица, од странака захтевају достављање
података из евиденција или регистара које
воде други органи државне управе, органи
територијалне аутономије или локалне
самоуправе

Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
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Прописане санкције за непоштовање ове
забране

А5

Реформа прописа који уређују
остваривање права на накнаду
зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

2015

Успостављен ефикасан систем за разматрање
притужби привредних субјеката на рад органа
јавне управе

ПКС
А6

Оснаживање
заштите
права
привредних субјеката у поступцима
пред јавном управом

Министарство
привреде

Смањен број докумената које је потребно
доставити ради остваривања права на новчану
накнаду за време породиљског одсуства
(укинута обавеза подношења извода из
матичне књиге рођених, уговора о раду,
фотокопије пријаве за пензијско и инвалидско
односно здравствено осигурање, фотокопије
радне књижице и потврде о броју запослених)
Успостављен механизам за стални дијалог
између представника привреде, јавне управе и
Заштитника грађана

2015
2016

Заштитник грађана

Припремљен програм обука и радионица на
тему заштите права привредних субјеката од
„лоше управе”
Одржане минимум три обуке и радионице у
организацији ПКС, Министарства привреде и
Заштитника грађана у 2015. години

Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

Припремљен програм обука и радионица које
ће се одржавати преко регионалних и
локалних организација од 2016. године

Мера
Број

А1

М2 - Наставак рада на јачању система електронске управе
Активности
Успостављање јединствене,
свеобухватне и ажурне електронске
базе административних поступака

Носилац активности
Дирекција за
електронску управу у
сарадњи са
републичким

Рок

2015

Показатељ
Израда неопходних подзаконских аката ради
омогућавања успостављања јединствене базе
административних поступака на Порталу еуправа

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
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органима и
организацијама које
спроводе законске
процедуре према
трећим лицима

Министарство
финансија - Пореска
управа
2015
А2

Омогућити издавање различитих
врста уверења електронским путем
уз сертификован електронски потпис
или тренутно на шалтеру органа

Министарство правде
Министарство
државне управе и
локалне самоуправе
АПР
2016

Успостављена
јединствена
база
административних поступака на Порталу еуправа - сакупљене и објављене мапе
административних поступака и то минимално
за грађевинске дозволе, енергетске дозволе,
дозволе за управљање отпадом, радне дозволе
за странце, дозволе за геолошка истраживања
и рударство
Министарство правде - измена Судског
пословника тако да се омогући издавање
уверења да се против лица не води кривични
или прекршајни поступак, односно уверења да
да ли је лице у одређеном периоду кажњавано
за
прекршај или привредни преступ
електронским
путем
уз
сертификован
електронски потпис
Омогућен
ефикасан
процес
издавања
различитих врста уверења, потврда, и других
докумената у целој држави како електронским
путем, тако и личним одласком на шалтер
надлежног органа и то за следеће органе и
организације:
Пореска управа - потврда о извршеној
пореској обавези; АПР - извод из Регистра и
потврда да није изречена мера забране
обављања делатности

Буџет Републике
Србије редовна средства

АПР
Министарство
финансија
А3

Омогућити електронску
регистрацију привредних субјеката

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Министарство
привреде

2015

Обезбеђени
предуслови
(сачињавање
електронске
документације,
подношење
електронских пријава, јавнобележничка овера
електронских
докумената,
електронска
наплата накнаде за поступак регистрације) за
подношење
регистрационе
пријаве
електронским путем у складу са Законом о
поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре („Службени гласник РС”,
бр. 99/11 и 83/14)

Сопствени
приходи
Агенције за
привредне
регистре
(приходи од
накнада)
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А4

А5

Омогућити
електронску
регистрацију
уговора
о
финансијском лизингу и уговора о
заложном
праву
(Регистар
финансијског лизинга и Регистар
залоге)

Омогућити електронско подношење
годишњих финансијских извештаја

АПР

АПР

2016

2015
2016

Успостављен механизам за електронску
регистрацију уговора о финансијском лизингу
и уговора о заложном праву

У 2015. години започети процес увођења
електронског потписа у систем регистрације
финансијских извештаја да би се до краја те
године електронско подношење финансијских
извештаја омогућило у односу на око 12.000
великих, средњих и малих привредних
субјеката сходно Закону о рачуноводству
(„Службени гласник РС”, број 62/13)
Од 1. јануара 2016. године ова обавеза се
успоставља на свих 160.000 правних лица обвезника подношења

А6

Електронска пријава пореза на добит
правних лица, пореза на приходе од
самосталне делатности на које се
порез
плаћа
паушалним
опорезивањем и пореза на приход
од самосталних делатности за
предузетнике који воде пословне
књиге, пореза на пренос апсолутних
права, као и организовање екстерних
и интерних обука за коришћење
електронских сервиса за подношење
пореских пријава у електронском облику

2015:
Потпуно успостављање система електронске
пријаве за: порез на добит правних лица и
годишњи порез на доходак грађана
Министарство
финансија - Пореска
управа

2015
2016

Одржано минимум две обуке за коришћење
електронских сервиса за подношење пореских
пријава у електронском облику
2016:
Потпуно успостављање система електронске
пријаве за све наведене порезе

Сопствени
приходи
Агенције за
привредне
регистре
(приходи од
накнада)
уз подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора” IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Сопствени
приходи
Агенције
за
привредне
регистре
(приходи
од
накнада)
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
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А7

А8

Унапређен портал јавних набавки

Спровођење обука и промовисање
електронских јавних набавки

Управа
набавке

за

јавне

Управа
набавке

за

јавне

2015

2016

Одржано минимум две обуке за коришћење
електронских сервиса за подношење пореских
пријава у електронском облику
На порталу јавних набавки стављена у
функцију могућност објављивања планова
набавки наручилаца, објављивање набавки
које
се
спроводе
по
међународним
процедурама, унапређење претраге одлука
Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, постављања
регистра јавних уговора

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број спроведених обука - две годишње

Н/А

Успостављен информациони
инспекцијске службе

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз међународну
подршку: USAID
BEP - Пројекат
за боље услове
пословања,
Светска банка,
IPA фондови и
други донатори

Сви наручиоци

А9

А10

Успостављање
јединственог
информационог
система
за
инспекције Е - инспектор

Доношење инструкције у вези са
издавањем пореских уверења у вези
са измиреним пореским обавезама

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Министарство
финансија - Пореска
управа

2015
2016

2015
2016

систем

за

Издавање пореског уверења одмах на лицу
места пореским обвезницима који немају
никакво дуговање
Омогућавање издавања
електронским путем

пореског

уверења

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
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Мера
Број

А1

М3 - Успостављање једношалтерског система за пружање што већег броја услуга
Активности

Успостављање
једношалтерског
система за дозволе у поступку
грађења

Носилац активности
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

Рок

и
2015

СКГО

Показатељ

Успостављен једношалтерски систем обједињена процедура издавања грађевинских
дозвола у ЈЛС

ЈЛС

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања

Министарство
финансија - ЦРОС

А2

Спровести
све
неопходне
активности
за
потпуно
функционисање
Централног
регистра
обавезног
социјалног
осигурања (у даљем тексту: ЦРОС)
како би се информатички повезале
Пореска управа и ЦРОС у делу који
се односи на додатну контролу
наплате доприноса по појединцу и
усклађивање прописа

Републички фонд за
пензијско и
инвалидско
осигурање (у даљем
тексту: РФПИО)

2015

Републички фонд за
здравствено
осигурање (у даљем
тексту: РФЗО)

Успостављена размена података између
Пореске управе и ЦРОС и створени услови да
ЦРОС доставља податке о плаћеним
доприносима РФПИО за пензијско и
инвалидско осигурање, РФЗО - за здравствено
осигурање
и
Националне
службе
за
запошљавање - за случај незапослености

Буџет Републике
Србије редовна средства

Измењени потребни прописи ради несметаног
успостављања система

Пореска управа и
ресорна министарства

Мера
Број

М4 - Праћење ефикасности реализације административних поступака и мерење административних трошкова
привреде
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
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А1

Израда
стандарда
за
мерење
административног оптерећења

Републички
секретаријат за јавне
политике (у даљем
тексту: РСЈП)

2015

Успостављен и усвојен модел стандардних
трошкова

2015

Израђено и електронски доступно упутство

2015

Уведена обавеза за предлагача прописа да,
приликом доношења новог или измена
важећег прописа, образложи које се ново
оптерећење или обавеза уводи за привреду,
као и које се важеће оптерећење њиме увeћава,
смањује или укида

Министарство
привреде

РСЈП
А2

Израда упутства за примену модела
стандардних трошкова

Министарство
привреде

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања

РСЈП
Министарство
привреде

А3

Доношење или измена
одговарајућих аката

Републички
секретаријат за
законодавство
Генерални
секретаријат Владе

Мера
Број

А1

Буџет Републике
Србије редовна средства

М5 - Побољшање услове за учешће МСПП у јавним набавкама

Активности
Спровођење обука о унапређењу
међусобне
информисаности
наручилаца и понуђача

Носилац активности
Управа
набавке

за

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

јавне
2016

Број спроведених обука - две годишње

Н/А
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Смернице за повећање учешћа
МСПП у поступцима јавних набавки

А2

1.3 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

А2

Управа
набавке

Назив

за

јавне

2016

Усвојене Смернице за повећање
МСПП у поступцима јавних набавки

учешћа

Н/А

Повећање транспарентности процеса доношења прописа и јавних политика

М1 -Обавезно укључивање представника привреде у процес припреме прописа и јавних политика и повећање
предвидљивости промена услова пословања
Активности

Припремљене и усвојене смернице у
циљу веће предвидивости правног
оквира пословања

Oдржавање јавне расправе у складу
са Пословником Владе

Носилац активности

Министарство
привреде

Надлежни органи
државне управе,
надлежне службе и
тела Владе

Рок

2015

2015

Показатељ
Усвојене смернице којим Влада препоручује
органима државне управе да приликом
припреме прописа који утичу на привреду и
пословно окружење предвиде ступање на
снагу тих прописа на два тачно одређена
датума у току године уз изузетке у којима се
може одступити од тог правила
Јавна расправа спроведена за 80% законских
предлога који имају утицај на пословно
окружење

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства

Министарство
привреде

А3

Укључивање представника привреде
у све фазе припреме прописа који
утичу на пословно окружење,
посебно у оквиру радних група

РСЈП
Републички
секретаријат за
законодавство

2015

Одговарајућим актом предвиђена обавеза да
предлагачи прописа приликом предлагања
прописа јасно назначе колико представника
привреде је учествовало у раду радне групе
која је припремала нацрт закона

Буџет Републике
Србије редовна средства

Генерални
секретаријат Владе
19

Дијалог остварен на територији 40% ЈЛС
А4

Стални
дијалог
ЈЛС
са
представницима привредног сектора
ради сарадње и координације на
питањима од значајна за привреду

А5

Наставак активности Форума МСПП
ПКС у дијалогу са Владом и
Министарством привреде

А6

Редовно информисање представника
привреде о току преговора о
придруживању Европској унији (у
даљем тексту: ЕУ) - поглавља која
директно утичу на пословање
МСПП

Мера
Број

А1

ЈЛС
Министарство
привреде

2016

У истом проценту организована партнерстава
локалне привреде и ЈЛС за подршку локалној
привреди (пословни савети, јавно-приватна
партнерства)

ПКС
Министарство
привреде

2015
2016

Одржан најмање један састанaк годишње

2015
2016

Одржано најмање два састанaка годишње

ПКС
Канцеларија за
европске интеграције
ресорна министарства

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет ПКС
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет ПКС
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама

М2 -Образовање Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност
Активности

Образовање Савета за мала и средња
предузећа,
предузетништво и
конкурентност од стране Владе

Носилац активности
Министарство
привреде
Влада

Рок

2015

Показатељ
Образован Савет за мала и средња предузећа,
предузетништво и конкурентност чији су
чланови
представници
ресорних
министарстава, пословних удружења, научне
заједнице, који се састаје на кварталном нивоу

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP 20

Пројекат за боље
услове
пословања

Мера
Број

М3 –Успостављање механизма за праћење ефеката примене прописа који утичу на пословно окружење
Активности

Носилац активности

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

2015

Усвојена измена и допуна одговарајућег акта и
утврђена обавеза достављања извештаја и
„ex post” анализе од стране ресорног
министарства РСЈП

05 Уз подршку
IPA пројекта Реформа
координације
политика
и
„центра” Владе

2015

Донета методологија за праћење кретања у
привреди и праћење ефеката прописа који
утичу на привреду ради креирања јавних
политика и припреме прописа

Буџет Републике
Србије редовна средства

Рок

РСЈП
Министарство
привреде
А1

Успостављање
механизма за
обавезно спровођење „ex post”
анализе
ефеката
најзначајнијих
прописа који утичу на привреду

Републички
секретаријат за
законодавство
Генерални
секретаријат Владе
РСЈП

А2

Унапређење
методолошке
и
аналитичке базе за праћење кретања
у привреди, доношења одлука и
праћење ефеката примене прописа
који утичу на привреду

Републички завод за
статистику (у даљем
тексту: РЗС)
Министарство
привреде
ПКС

Мера
Број

М4– Укључивање теста утицаја на мала и средња предузећа ( у даљем тексту: МСП) у анализу ефеката прописа
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
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РСЈП
Министарство
привреде
А1

Утврђивање методологије за
одређивање утицаја прописа на
привреду, а посебно на МСПП

Републички
секретаријат за
законодавство

2015

Утврђена методологија

Генерални
секретаријат Владе

А2

Одржавање обука за примену
методологије за одређивање утицаја
прописа на МСП (у даљем тексту:
Тест МСП)

Служба за управљање
кадровима (Центар за
стручно
усавршавање)
РСЈП

Донет програм обука и одржавање обука - број
обука спроведених у 2015. години - најмање
две
2015
2016

Министарство
привреде

Од 2016. године увести правило да се овакве
обуке одржавају редовно по предвиђеном
програму Службе за управљање кадровима, а
најмање једном у три месеца

РСЈП
А3

Пилот анализе ефеката прописа у
коју би био укључен Тест МСП

Министарство
привреде

2016

Урађене анализе минимум код три прописа

2015

Тест МСП уведен као обавезан део анализе
ефеката прописа за све прописе за које се
према унапред утврђеним критеријумима
утврди да могу имати значајан утицај на
пословање МСПП

Министарство
финансија
РСЈП
А4

Доношење или измене одговарајућег
акта како би се Тест МСП укључио
као обавезан елемент анализе
ефеката прописа

Министарство
привреде

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове
пословања

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
пројекта „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013, од 2016.
године - Уговор
о услугама
05 Уз подршку
IPA пројекта Реформа
координације
политика
и
„центра” Владе
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Републички
секретаријат за
законодавство
Генерални
секретаријат Владе

Стуб 2
Општи циљ - Унапређење приступа изворима финансирања
2.1 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

Назив

Унапређење квалитета понуде банкарског сектора за МСПП

М1 -Унапређење извршног поступака
Активности

Подршка
ефикаснијој
примени
Закона о извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС”, бр. 31/11,
99/11 - др. закон, 109/13 - УС, 55/14
и 139/14)

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство правде

Именовано 75% од укупног броја извршитеља
предвиђеног Законом о извршењу и
обезбеђењу

Министарство
привреде

Настављена и унапређена обука извршитеља више од 75% новоименованих извршитеља
прошло обуку

Комора извршитеља
Правосудна академија

2015

Министарство правде радно ангажовало
адекватан број запослених (два до три) за
вршење надзора над радом извршитеља

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања

Министарство правде донело план надзора на
основу процене ризика
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А2

Наставити и унапредити обуке
судија и судског особља у погледу
примене Закона о извршењу и
обезбеђењу

Мера

М2 -Реформа прописа који уређују област заложног права

Број

Активности

Правосудна академија

Носилац активности

2015

Рок

Више од 20% судија и судског особља до
краја 2015. године прошло обуку

Показатељ

Буџет Републике
Србије редовна средства

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Уведена обавеза регистрације свих заложних
права на покретним стварима (државинска и
бездржавинска залога)

Министарство правде
А1

Реформа прописа који уређују
област заложног права на покретним
стварима

Министарство
привреде

2015

АПР

Унапређен поступак доставе,
измењен
законски оквир, тако да се онемогући
дужницима да избегавањем пријема избегну
извршење, детаљније регулисан поступак
вансудског намирења потраживања које је
обезбеђено заложним правом регистрованим у
Регистру заложног права на покретним
стварима и правима, детаљније регулисано
заложно право на потраживањима и начини
намирења

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања

Организована најмање два промотивна
догађаја у току године, у циљу промовисања
веће употребе залоге, као средства обезбеђења
Министарство
финансија

А2

Припремити материјале и смернице
за запослене у надлежним органима
на тему Закона о хипотеци
(„Службени гласник”, број 115/05) у
циљу смањења недоследности у
поступању надлежних органа (суд,
катастар и Пореска управа)

Н/А

Министарство
привреде
2016
РГЗ
Удружење
Србије
(у
тексту: УБС)

банака
даљем

Развијени и подељени материјали и смернице
за обуку запослених у надлежним органима на
тему Закона о хипотеци
Преко 80% релевантних службеника упознато
са садржином материјала
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А3

Мера
Број

Припремити
и
спровести
специјализовану обуку запослених у
надлежним
органима
(органи
унутрашњих послова, тужилаштва,
судови, итд) у погледу примене
кривичних прописа ради спречавања
злоупотреба, преварних радњи и
бесправног
отуђења
заложне
имовине

Н/А
Правосудна академија
Министарство
унутрашњих послова

2016

Припремљени материјали и спроведена обука
запослених у надлежним службама (четири
обуке), у случајевима превременог отуђења
заложне имовине
Материјали доступни свим запосленим у
надлежним органима

М3 - Развити подстицајне мере и механизме како би банкарски сектор повећао кредитирање МСПП
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
привреде

А1

Реализација
програма
подршке
малим предузећима за набавку
опреме у сарадњи са банкама

Министарство
финансија
2015

Припремљен и спроведен програм

2015

Организована четири округла стола

ПКС
УБС
Пословна удружења
Министарство
привреде

А2

Успостављање
дијалога
између
јавног и приватног сектора о
повећању
обима
кредитирања
МСПП

Министарство
финансија
ПКС

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
01 Приход из
буџета
Раздео 20
Глава 20.0
Програм 1504
Функција 410
Пројекат 4004
Економска
класификација
451: 200 милиона
динара
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања
Буџет ПКС

НБС
УБС
Пословна удружења
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Мера

Број

М4 – Оснаживање специјализованих професија у циљу добијања веродостојних финансијских података у процесу
одобравања кредита
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
финансија

А1

Стварање
правног
и
институционалног
оквира за
успостављање струке проценитеља
вредности непокретности

Израђени и усвојени национални стандарди за
процену некретнина

НБС
УБС

2015
Израђен нови оквир за лиценцирање
проценитеља у складу са стандардима ЕУ

Национално
удружење
проценитеља Србије

А2

Успоставити
националну
базу
података o трансакцијама везаним за
непокретну
имовину
и
те
информације учинити доступним
квалификованим проценитељима

НБС
Комора јавних
бележника Србије

Израђен правни и институционални оквир за
централизовано прикупљање информација
2015
Развијен и успостављен систем за прикупљање
и дистрибуцију информација

РГЗ

Припремљен промотивни материјал и одржана
минимум два јавна скупа и спроведена јавна
кампања у циљу промовисања значаја
финансијског извештавања

А3

Промовисање значаја и унапређење
финансијског извештавања МСП
кроз
оснаживање
њихових
капацитета

Министарство
финансија
Министарство
привреде

2015
2016

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије - редовна
средства
уз
подршку USAID
BEP - Пројекат за
боље
услове
пословања
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања
Пројекат
Швајцарске Владе
(SECO)
уз
координацију
Светске банке

Одржано минимум две обуке за примену
међународних стандарда за финансијско
извештавање (у даљем тексту: МСФИ) за
МСП
Одржано минимум две обуке за примену
МСФИ за средња правна лица која су се
одлучила за коришћење МСФИ
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Мера

М5 -Побољшање праћења стања финансирања МСПП

Број

Активности

Носилац активности

Рок

Припремљена методологија
финансирања МСП

Министарство
привреде
А1

Унапредити
прикупљање
објављивање
информација
финансирању МСП

и
о

ПКС
2015
НБС
НАРР

А2

Обезбедити
редовно
праћење
банкарског кредитирања МСПП и
наставити прикупљање података за
Србију у оквиру OECD ScorеBoard

НБС

Показатељ
за

праћење

Извештај објављен са информацијама о
финансирању МСП, као што су извори
финансирања,
трендови,
методи,
цена
капитала, проблеми са финансирањем,
покренутним
поступцима
споразумног
финансијског реструктурирања итд. (у оквиру
годишњег извештаја о МСПП)
Измењена законска обавеза банака о
извештавању НБС тако да обухвати и
информисање о финансирању МСПП

2015
НБС/УБ је у могућности да
информације о кредитирању МСПП

УБС

прикупи

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања
Буџет ПКС
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања

Објављени подаци за Србију у годишњим
OECD ScoreBoard

2.2 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

Назив

Развој нових финансијских инструмената

М1 –Развој нових модела финансирања МСПП
Активности

Носилац активности

Спровести анализу потреба за
успостављање
алтернативних
финансијских
инструмената
са

Министарство
привреде у сарадњи
са
Европском

Рок

2015
2016

Показатељ
Урађена процена тржишта финансијских
инструмената и процена инвестиционих
потреба за програмски период од 2014. до

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
05 Донације од
иностраних
земаља 27

предлогом инвестиционе стратегије

инвестиционом
банком

2020. године
Предложена инвестициона стратегија тако да
понуђени финансијски производи одговарају
потребама тржишта
Промовисани резултати анализа

Мера
Број

А1

Мера

Број

М2 - Унапређење система издавања кредитних гаранција
Активности

Развити
програм
финансијских
инструмената за обезбеђење кредита
МСПП
финансираних
путем
банкарских кредитних линија

Носилац активности

Министарство
привреде

Рок

2016

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Н/А

Припремљен концепт програма

М3 - Стварање услова за улагање предузетног капитала, улагање у власнички капитал, мезанин финансирање и
улагања пословних анђела у МСП
Активности

Носилац активности

Рок

Министарство
финансија

А1

IPA 2014 Израда
припремне
студије
за
потребу
успостављања
финансијских
инструмената за
МСП у Србији
(150.000 евра)

Успостављен правни оквир којим се
уређује оснивање и рад фондова
предузетног капитала у Републици
Србији

Министарство
привреде
НБС
АОФИ
УБС

2015
2016

Показатељ
2015. година:
Припремљен преглед потребних измена
одговарајућих прописа (који се односе на
банке, осигуравајућа друштва, порески
третман)

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Припремљен законодавни оквир
2016. година:
Усвојен законодавни оквир
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А2

Припремити концепт
оснивања
јавног фонда предузетног капитала
(фонда предузетног капитала у којем
је држава већински власник) и
испитати могућност сарадње са
Европским инвестиционим фондом
и могућност коришћења других
финансијских извора

Н/А
Министарство
привреде

2016

Припремљен концепт оснивања јавног фонда

АОФИ
НАРР

А3

А4

Мера

Број

А1

Створити механизам за редовно
прикупљање
предлога
потенцијалних пројеката за овај вид
улагања

Спровођење
континуираних
активности на развоју механизама
тржишта капитала, а у циљу
обезбеђивања алтернативних метода
олакшаног приступа финансирању и
капиталу

Н/А
Успостављена база пројеката

Министарство
привреде

2016

Фонд за иновациону
делатност
Министарство
финансија
Министарство
привреде

2015
2016

Успостављен систем електронске пријаве
пројеката заинтересованих предузетника у
формирану базу
Синхронизована измена Закона о привредним
друштвима, Закона о тржишту капитала
(„Службени гласник РС”, број 31/11) и Закона
о преузимању акционарских друштава
(„Службени гласник РС”, бр. 46/06, 107/09 и
99/11), како би се омогућио развој тржишта
капитала ради приступа алтернативним
изворима финансирања

Буџет Републике
Србије редовна средства

М4 - Уклањање административних препрека и побољшање регулаторног окружења за успостављање микрофинансијске подршке
Активности

Успоставити јединствен правни
оквир за небанкарске, недепозитне
кредитне институције, који укључује
поступак лиценцирања и надзора

Носилац активности

Министарство
финансија
НБС

Рок

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Урађена анализа алтернатива успостављања
јединственог правног и институционалног
оквира
2015
2016

Изграђен институционални капацитет за
поступак лиценцирања и надзора у оквиру
надлежног/их органа
Донет закон који уређује ову материју

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове пословања
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Спроведена
информативна
кампања
Министарства привреде којом је промовисан
нови правни оквир и његове предности минимум четири догађаја годишње

Мера
Број

М5 - Унапредити услове за коришћење лизинга и факторинга од стране МСПП
Активности

Носилац активности

Рок

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Показатељ
Урађена анализа правних и других препрека за
повећање обима коришћења лизинга од стране
МСП

Министарство
финансија

Написане препоруке за измену прописа и
отклањање
препрека,
са
конкретним
предложеним решењима

НБС

А1

Повећање обима коришћења лизинга
од стране МСП

Асоцијација лизинг
компанија Србије
Пословна удружења

Усвојено и
препорука
2015

спроведено

најмање

50%

Буџет Републике
Србијередовна средства
уз
подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове пословања

Припремљена и спроведена кампања о
коришћењу лизинга за улагање у основна
средства

НАРР
Више од 50% анкетираних МСП упознато са
могућношћу коришћења лизинга за улагање у
основна средства
Више од 5% МСП користи лизинг за улагање
у основна средства три године од усвајања и
спровођење препорука

2.3 Димензија
Специфични циљ
Мера

Назив

Унапређење способности МСПП за приступ различитим изворима финансирања

М1 -Унапређење информисања МСПП о расположивим изворима финансирања
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Број

Активности

Носилац активности

Рок

ПКС

А1

Успостављање портала привреде о
расположивим изворима
финансирања

Министарство
привреде
НАРР

2015
2016

ПКС
А2

Мера
Број

Министарство
привреде

2015
2016

Успостављен систем редовног достављања
информација ПКС од стране јавних,
приватних и ЕУ извора финансирања у циљу
редовног ажурирања Портала привреде ПКС

Буџет ПКС уз
подршку USAID
BEP - Пројекат за
боље
услове
пословања

Буџет ПКС уз
подршку USAID
BEP - Пројекат за
боље
услове
пословања

Спроведена
национална
кампања
за
информисање МСПП о Порталу привреде
ПКС

М2 -Унапређење знања и вештина представника МСПП у области финансирања
Активности

Носилац активности

Рок

ПКС
Унапредити алате и материјале за
обуку
МСПП
у
области
финансирања које са лакоћом могу
да користе МСПП индивидуално

Пословна удружења
2015
Регионалне
развојне агенције
НБС
УБС

Показатељ
Унапређени алати и материјали за обуку

Министарство
привреде

А1

Успостављен Портал привреде ПКС као
националне тачке са прегледом свих
расположивих јавних, приватних и ЕУ извора
финансирања МСПП
Ажуриране
информације
на
сајту
Предузетничког портала НАРР и Портала
привреде ПКС

Регионалне
развојне агенције

Успостављање система редовног
достављања информација за
ажурирање портала

Показатељ

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Алати и материјали подељени преко ПКС,
регионалних
привредних
комора
и
регионалних развојних агенција постављени
на Портал привреде ПКС и Предузетнички
портал

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
USAID
BEPПројекат за боље
услове пословања
Буџет ПКС

Реализовано најмање 30 обука за коришћење
алата и материјала за финансирање МСПП, са
посебним фокусом на почетнике, младе, жене
и припаднике рањивих група
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Дистрибуирани алати и материјали за обуку
НАРР

А2

Подршка у ангажовању домаћих
или страних консултаната ради
пословних савета, подршке и
увођења
добре
праксе
у
финансирању предузећа

25% анкетираних МСПП је упознато са
постојањем и доступношћу алата и материјала
Реализоване обуке, менторства и пружене
саветодавне услуге

Министарство
привреде
ПКС

2016.

ПКС
Пословна удружења
А3

Унапређено управљање средствима
обезбеђења од стране МСПП

НБС

Успостављена база консултаната за МСПП у
оквиру ПКС
Најмање 20% анкетираних МСПП је упознато
са програмима и критеријумима за учешће у
њима
Припремљен план обуке и материјали за
образовање
привредника
о
ефикасном
управљању средствима обезбеђења зарад
повећавања шанси за добијање кредита

НАРР

2015

УБС

Н/А

Буџет ПКС уз
подршку USAID
BEP - Пројекат за
боље
услове
пословања

Материјали
о
управљању
средствима
обезбеђења постављени на Портал привреде
ПКС
Одржане обуке за МСПП за
управљање средствима обезбеђења

ефикасно

НАРР
Најмање 25% анкетираних МСПП је упознато
са постојањем и доступношћу материјала о
ефикасном управљању средствима обезбеђења

Мера

Број

А1

М3 - Подизање свести код предузетника и свих других заинтересованих страна о расположивости и карактеристикама
небанкарских финансијских инструмената
Активности
Развити
алате
и
реализовати
програме
обуке
„инвестиционе
спремности” и упознавања са
начином
финансирања
путем
предузетног капитала

Носилац активности
Министарство
привреде
НАРР

Рок

Показатељ
Припремљени алати и програми обуке

2015
2016

Реализоване обуке - најмање
годишње

четири обуке

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
2015. година
01 Приходи из
буџета
Раздео 20
Глава 20.0

32

ПКС
Приватни сектор

Успостављен инвентар услуга које нуде
различите организације
Министарство
привреде

А2

Информисање
предузетника
о
расположивости и карактеристикама
других небанкарских финансијских
инструмената
и
расположивим
финансијским
средствима
кроз
програме ЕУ

Успостављена база понуде субвенционисаних
„алтернативних” (небанкарских)
финансијских инструмената (држава, ЕУ и др)

ПКС
НАРР

2015
2016

Удружења МСП

А3

најмање

четири

Успостављени електронски модели обуке на
предузетничком порталу НАРР и порталу
привреде ПКС
Припремити предлог програма за активности
информисања банака

Министарство
привреде
ПКС
Чланови
управних
одбора
банака
у
којима држава има
учешће
УБС

-

Ажуриране информације на предузетничком
порталу НАРР и порталу привреде ПКС

Удружења
инвеститора

Промовисати и подстаћи већу
искоришћеност
финансијских
инструмената за обезбеђење кредита
за МСП расположиве кроз ЕУ
програме
(COSME, EDIF и
HORIZON 2020)

Одржане радионице
радионице годишње

Програм 1504
Функција 410
Пројекат 4006
Економска
класификација
424
Специјализоване
услуге
Програм
стандардизованог
сета услуга за
МСПП у 2015.
години:
37,5
милиона динара
Буџет ПКС
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку
USAID BEP Пројекат за боље
услове пословања
Буџет ПКС

2015
2016

Одржане радионице и састанци са циљем
информисања банака – најмање две
радионице, односно два састанка годишње

Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

Најмање три банке користе расположиве ЕУ
програме
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Стуб 3
Општи циљ - Континуирани развој људских ресурса
3.1 Димензија
Специфични циљ
Мера

Назив

Унапређење квалитета радне снаге

М1 - Развој механизма редовног праћења и предвиђања потреба МСПП за радном снагом

Број

Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

А1

Развој и примена механизма за
Национална служба
предвиђање и праћење потреба
за запошљавање
привреде на годишњем нивоу
(локални, регионални и национални
Министарство
ниво)
просвете, науке и
технолошког развоја

2015
2016

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Унапређена методологија за редовно праћење
потреба привреде на годишњем нивоу
Редовно спровођење анкете на годишњем
нивоу

Министарство
привреде

Мера

М2 - Усклађивање формалног образовног система са потребама тржишта рада

Број

А1

Активности
Предлог
стручних
образовних
студијских

усклађивања
мреже
школа
и
понуде
програма (профила) и
програма са потребама

Носилац активности
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Рок

2015

Показатељ
Припремљена методологија за усклађивање
мреже стручних школа и понуде образовних
програма (профила) и студијских програма са
потребама привреде

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
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привреде

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања
Министарство
привреде
ПКС
Национална служба
за запошљавање

А2

Предлог укључивања у наставне
процесе практичног рада, по
принципу
дуалног
система
образовања, како би млади на
тржиште
рада
изашли
са
применљивим знањима
Развој и имплементација различитих
модела практичне наставе како би се
обезбедила боља припремљеност
појединца према захтевима тржишта
рада

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
Завод
унапређивање
образовања
васпитања

за
и

2015
2016

А3

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз подршку GIZ
Буџет ПКС

Министарство
привреде
ПКС
Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

Унапређење система укључивања
послодаваца
у
процес
програмирања, развоја и реализације
програма средњег стручног и
високог образовања

Припремљен предлог методолошког и
законодавног оквира за имплементацију
модела кооперативног образовања у занатском
образовању

Завод
унапређивање
образовања
васпитања
Министарство
привреде
ПКС

Укључено бар 10% представника послодаваца
у рад: секторских већа, испитних комисија и у
реализацију практичне наставе и студентске
праксе

за
и

2015
2016

Развијен систем акредитације и сертификације
послодаваца код којих се реализује практична
настава и студентска пракса
Донета законска и подзаконска регулатива за
финансијске стимулације послодаваца у чијим
се
привредним
друштвима
спроводи
практична настава

Посебна средства
за ове намене
нису предвиђена
Законом о буџету
Републике Србије
за 2015. годину
(„Службени
гласник РС”, број
142/14), на
разделу 24 Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја
Буџет ПКС
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А4

Мера
Број

Усклађивање уписне политике за
високошколске
студије
са
приоритетима
у
привреди
и
реформисање система финансирања
високог образовања у складу са
спровођењем овакве политике

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

Утврђене квоте за упис на факултете у складу
са приоритетима у привреди
2015
2016

Министарство
привреде

Активности

Носилац активности

Рок

Развој система акредитације кратких
обука

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

А3

Наставак
реализације
програма
кратких обука намењених тржишту
рада и обука на захтев послодавца

Наставак
преквалификација
и
доквалификација незапослених лица
ради повећања могућности за
запошљавање

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

2015

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Број
акредитованих
стандардизованих
програма кратких обука (пет програма обука)
Број акредитованих образовних установа (пет
установа)

2015

Број и врста спроведених обука (око 55
кратких обука намењених тржишту рада и
обука на захтев послодавца)

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број лица укључених у обуке (минимум 1500
полазника)

Национална служба
за запошљавање
2015
Средње стручне
школе

Показатељ
Успостављен
функционални
систем
акредитације кратких обука, у складу са
Законом о образовању одраслих („Службени
гласник”, број 55/13)

Национална служба
за запошљавање
А2

Увођење редовног праћења показатеља као
што је степен запошљавања у години након
дипломирања и др.

М3 - Развој система неформалног образовања за унапређење знања и вештина

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
А1

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број
лица
укључених
у
програме
доквалификације и преквалификације (око 860
лица)
које
Националне
службе
за
запошљавање упућује на доквалификацију и
преквалификацију, а ове активности се
реализују у средњим стручним школама

Буџет Републике
Србије редовна средства
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Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

А4

Успостављање
система
за
признавање неформалног учења и
искуственог знања

3.2 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

А2

Назив

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

2015

Министарство
привреде

Припремљен предлог акта којим се регулише
неформално учење и искуствено знање, у
складу
са
прописом
који
регулише
образовање одраслих

Буџет Републике
Србије редовна средства

Подршка развоју образовања за предузетништво

М1 - Увођење предузетничког образовања у све нивое образовног система Републике Србије
Активности

Увођење
предузетништва
као
посебног наставног садржаја на
факултете, пре свега, техничкe
факултетe

Наставак увођења предузетништва
као посебног предмета у средње
стручне школе

Носилац активности
Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

Рок

2015
2016

Министарство
привреде
Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Показатељ

Број студијских програма на техничким
факултетима у оквиру којих се изучава
наставни предмет предузетништво
Број ученика у средњим стручним школама
који похађају предмет предузетништво

2015

Број наставних програма у средњим стручним
школама који садрже предмет предузетништво
Број
средњих
школа
у
којима
се
предузетништво, као ваннаставна активност,
спроводи у форми посебне секције

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
Удружења
„Достигнућа
младих
у
Србији”
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Министарство
привреде
Удружење
„Достигнућа младих у
Србији”
Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

А3

Увођење садржаја који развијају
предузетнички дух код деце у
основним школама кроз постојеће
предмете

Министарство
привреде

Број основних школа које су увеле садржаје
који развијају предузетнички дух код деце
2015
2016

Удружење
„Достигнућа младих у
Србији”

Припремљен предлог акта којим се регулише
увођење предузетништва (план, програм врста
образовања наставника)

South East European
Centre
for
Entrepreneurial
Learning - регионална
иницијатива, пројекат
ЕУ
Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

А4

Развој концепта ученичке компаније
као
методологије
за
развој
предузетничког
размишљања
и
подстицања
предузетничке
активности код младих у средњим
школама

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања
Министарство
привреде

2015
2016

Развијен концепт ученичке компаније који
може да се примени у постојећем образовном
и фискалном окружењу у Србији

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку:
South
East
European Centre
for
Entrepreneurial
Learning
и
Удружења
„Достигнућа
младих
у
Србији”

Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
Удружења
„Достигнућа
младих
у
Србији” и других
организација које
у сарадњи са
средњим
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Удружење
„Достигнућа младих у
Србији”

школама
спроводе
активности
у
области
предузетничког
учења

Министарство
привреде

А5

Наставак
реализације
програма
подршке
образовању
за
предузетништво по међународном
моделу „Достигнућа младих”

Удружење
„Достигнућа младих у
Србији”

2015
2016

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

Мера
Број

Пружена подршка за добијање спонзорстава
корпоративног
сектора
за
наставак
спровођења програма
Предложен модел дугорочног финансирања
програма, у партнерству приватног и јавног
сектора

М2 - Образовање и обука наставника за предузетништво
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
А1

Буџет Републике
Србије редовна средства

Развијање
програма
стручног
усавршавања наставника којима би
се ојачале њихове компетенције да
код ученика подстакну креативност,
иновативност и предузимљивост

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

2015
2016

Најмање један програм јачања компетенција
наставника у области предузетништва у
оквиру Каталога програма сталног стручног
усавршавања
наставника,
васпитача
и
стручних сарадника

Извор и процена
износа
финансијских
средстава

Буџет Републике
Србије редовна средства

Министарство
привреде
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Увођење садржаја у вези са
предузетничким образовањем на
факултете који образују наставнички
кадар

А2

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
Високошколске
установе

2015
2016

Идентификовани
факултети
и
високе
струковне школе заинтересовани за предлог
увођења предузетничког образовања у своје
студијске програме

Буџет Републике
Србије редовна средства

Акредитовани студијски програми у оквиру
којих се изучава предузетништво (најмање
три)

Министарство
привреде

Стуб 4
Општи циљ - Јачање одрживости и конкурентости МСПП
4.1 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

А2

А3

Назив

Унапређење ефикасности институционалне подршке пословању и развоју МСП и
предузетништва

М1 - Унапређење и/или реформа начин рада и капацитета постојећих институција за организовано пружање услуга за потребе
МСПП
Активности

Носилац активности

Анализа ефикасности рада и
капацитета постојећих институција
за организовано пружање услуга са
предлогом мера за унапређење и/или
реформу
Анализа
квалитета
услуга
институција
за
организовано
пружање услуга
Примена предложених мера
унапређење и/или реформу

за

Рок

Министарство
привреде

2015

Министарство
привреде

2015

Министарство
привреде

Извор и процена износа
финансијских средстава

Показатељ

Урађена анализа и предлог
унапређење и/или реформу

мера

Спроведена анкета са 200 корисника услуга

за

Буџет Републике Србије редовна средства

Буџет Републике Србије редовна средства

Урађена анализа квалитета услуга
2015

Унапређен рад институција

Буџет Републике Србије редовна средства
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Мера

М2 - Праћење реализације институционалне подршке и унапређење система надзора над радом институција у надлежности
Министарства привреде

Број

Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена износа
финансијских средстава

А1

Развој механизма за континуирано
праћење квалитета и ефикасности
рада агенција и институција у
надлежности
Министарства
привреде који пружају подршку
МСПП

Министарство
привреде

2015
2016

Дефинисан механизам и критеријуми мерења
квалитета рада

Буџет Републике Србије редовна средства

Спроведен програм тестирања у који је
укључено 200 привредика

Буџет Републике Србије редовна средства

А2

Пилот
програм
развијеног механизма

тестирања

Министарство
привреде

2015
2016

Министарство
привреде

А3

А4

Спровести
попис
и
анализу
програма државне помоћи за МСПП
у циљу њиховог унапређења

Израдити
предлог
будуће
координације и интеграције државне
подршке за финансирање МСПП

Министарство
финансија
Пословна удружењa

2015
2016

Министарство
привреде
Министарство
финансија

2015

Припрема предлога за оптимизацију рада
институција
Спроведен попис и процена свих програма
државне помоћи за МСПП у циљу анализе
ефеката и ефикасности коришћења средстава
(испитати адекватност концепта програма,
покривеност циљних група и њихових
потреба, процедура за спровођење програма,
усклађеност са правилима ЕУ о државној
помоћи итд)
На основу извршене процене припремљени
предлози за унапређење постојећих програма
и функционалну интеграцију одређених
програма
Припремљен
и
усаглашен
механизам
координације
Јасно дефинисано
координацију

тело

задужено

за

Буџет Републике Србије редовна
средства
уз
подршку
USAID BEP -Пројекат за
боље услове пословања

Буџет Републике Србије редовна
средства
уз
подршку
USAID BEP - Пројекат за
боље услове пословања

Развијен и успостављен оквир за мерење
учинка и извештавање за државне програме
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Обучени запослени који раде на припреми
мера о правилима државне помоћи
Обучени запослени који ће примењивати
методологију мерења учинака
Донета уредба којом се уводи обавеза и
дефинише методологија спровођења анализе
ефеката
државне
помоћи
са
циљем
ефикаснијег трошења буџетских средстава

Министарство
финансија
А5

Донети уредбу о анализи ефеката
државне помоћи

Министарство
привреде

2015

СКГО

Мера
Број

СКГО
ће
представити
Методологију
јединицама локалних самоуправама кроз
радионице како би биле оспособљене да врше
анализу ефеката пружене помоћи на локалном
нивоу

М3 - Даљи развој пословних услуга за МСПП
Активности

Носилац активности

Рок

НАРР
А1

Даљи развој система акредитације
пружалаца пословних услуга

Министарство
привреде

2015

Показатељ
Број акредитованих пружалаца услуга
(повећање за 5% у односу на претходну
годину)

Министарство
привреде
А2

Буџет Републике Србије редовна средства

Наставак спровођења
модула
пословних услуга у оквиру програма
стандардизованог сета услуга за
МСПП

НАРР
Акредитоване
регионалне развојне
агенције

2015
2016

Број корисника пословних услуга (увећање за
5% у односу на претходну годину)

Извор и процена износа
финансијских средстава
Буџет Републике Србије редовна средства
2015. година
01 Приходи из буџета
Раздео 20
Глава 20.0
Програм 1504
Функција 410
Пројекат 4006
Економска класификација 424
Специјализоване услуге
Програм
стандардизованог
сета услуга за МСПП у 2015.
години: 37,5 милиона динара

42

НАРР
А3

Развој
капацитета
пословних услуга

пружалаца

2015
2016

Министарство
привреде

Организовано најмање четири обуке годишње
за пружаоце пословних услуга

Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет Републике Србије редовна средства
2015-2016. година
05 Донације од иностраних
земаља ИПА 2012 Подршка развоју
МСП у Србији:

НАРР

А4

Наставак спровођења програма
суфинансирања пословних услуга за
МСПП

Европска банка
обнову и развој

за
2015
2016

Најмање 150 предузећа годишње добило
подршку

2015
2016

Број предузетника који су укључени у
програм менторства током једне године (30
предузетника)

2015
2016

Број предузетника који су укључени у
програм менторинга током једне године (310
предузетника)

Министарство
привреде

НАРР

А5

Спровођење програма менторства
за предузетнике који су у првим
годинама свог пословања

А6

Спровођење програма менторинга за
предузетнике - кориснике
субвенције за самозапошљавање

Мера

М4 –Даљи развој обука за потенцијалне и постојеће предузетнике

Број

Активности

Министарство
привреде
Национална служба
за запошљавање

Носилац активности

Рок

А1

Редовно
спровођење
анализе
потреба привреде за обукама

НАРР

2015
2016

А2

Развој
система
пружалаца обука

НАРР

2015

акредитације

Показатељ
Припремљен годишњи извештај јавно
доступан
Припремљен предлог модела акредитација
пружалаца обука за МСПП за потребе ваучер
система подршке коришћењу пословних обука

417.720.000
динара
(3.481.000 евра),
06
Донације
од
међународних организација:
контрибуција
Европске
банке за обнову и развој:
45.485.040 динара (379.042
евра)
приватни сектор: 1.305.000
евра
Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет Републике Србије редовна средства

Извор и процена износа
финансијских средстава
Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет Републике Србије редовна средства
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Министарство
привреде
А3

Наставак спровођења и даљи развој
модула обука у оквиру програма
стандардизованог сета услуга за
МСПП

НАРР

2015
2016

Акредитоване
регионалне развојне
агенције

Број полазника обука ( увећање за 5% у
односу на претходну годину)

Министарство
омладине и спорта

А4

Даљи развој програма подршке кроз
које се финансијски подржавају
обуке за младе које спроводе
Удружења младих и Удружења за
младе и њихови савези

Број нових програма на годишњем нивоу (два
– три)

НАРР
Невладине
организације

2015
2016

Министарство
привреде

4.2Димензија
Специфични циљ
Мера
Број
А1

Назив

Број модула обука током једне године
(увећање за 10% у односу на претходну
годину)

Број младих и потенцијалних предузетника
који су прошли обуке током једне године
(увећање за 10% у односу на претходну
годину)

2015. година
01 Приходи из буџета
Раздео 20
Глава 20.0
Програм 1504
Функција 410
Пројекат 4006
Економска класификација
424 Специјализоване услуге
Програм стандардизованог
сета услуга за МСПП у 2015.
години:
37,5
милиона
динара
2015 година:
01 Приходи из буџета
Раздео 29
Функција 810
Економска класификација
481 Дотације невладиним
организацијама
Економска класификација
424 Специјализоване услуге
Програм
омладинска
политика
у
областима
омладинског сектора 160
милиона динара (један део
средстава иде на подршку
предузетништву)

Оптимизација и унапређење степена искоришћености постојеће и изградња нове
пословне инфраструктуре

М1 - Системско уређивање развоја пословне инфраструктуре
Активности
Успостављање правног оквира за
дефинисање
пословне
инфраструктуре
и
Катастра

Носилац активности
Министарство
привреде

Рок
2016

Показатељ
Успостављен правни оквир за дефинисање
пословне
инфраструктуре
и
Катастра
пословне инфраструктуре

Извор и процена износа
финансијских средстава
Н/А
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пословне инфраструктуре

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
РГЗ
АПР
НАРР

А2

Креирање
просторног
регистра
индустријких зона у Републици
Србији

А3

Израда анализе тренутног стања,
потреба и могућности за даљи развој
пословне инфраструктуре у циљу
израде планског документа којим ће
се утврдити приоритети будућих
улагања у пословну инфраструктуру

А4

Праћење рада и процена ефеката
рада
субјеката
пословне
инфраструктуре

Мера
Број

А1

А2

НАРР
Министарство
привреде

2015

Урађено
евидентирање
постојећих
индустријских зона у Републици Србији

2015

Припремљена анализа са препорукама

Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет Републике Србије редовна средства

НАРР

НАРР
Министарство
привреде

2016

Изграђени механизми за праћење рада и
процену ефеката пословне инфраструктуре

Н/А

Припремљен први годишњи извештај

М2 - Развој пословне инфраструктуре намењене иновативним МСПП
Активности
Успоставити правни оквир којим би
се уредило оснивање, правни статус
и
управљање
технолошким
парковима
Стављање у функцију постојећих
научно - технолошких паркова и
развој услуга

Носилац активности
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Рок

Показатељ

Извор и процена износа
финансијских средстава
Буџет Републике Србије редовна средства

2015

Установљен правни оквир за оснивање и
управљање технолошким парковима

2015

Припремљени пословни модели рада научно технолошких паркова, који обухватају и
пословну инкубацију (Београд, Ниш, Нови

01 Приходи из буџета
Раздео 24,
Програм 0201 развој науке
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Сад и Крагујевац)
Министарство
привреде

Постављен менаџмент и покренут пријем
станара у сва четири научно - технолошка
парка

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

А3

Промотивне активности на јачању
свести код младих, потенцијалних
предузетника о могућностима и
користима које могу да остваре кроз
технолошке инкубаторе

Министарство
привреде
НАРР

2015
2016

и технологије
Функција
140
основна
истраживања
Програмска активност 0002
подршка
реализацији
интереса у иновационој
делатности
Економска класификација
424 специјализоване услуге
05 Донације од иностраних
земаља
Буџет Републике Србије редовна средства

Спроведене кампање и промотивни догађаји
на факултетима (минимум два промотивна
догађаја у току године)

Центар за промоцију
науке
Фонд за иновациону
делатност

А4

Мера
Број

Развијање нових услуга, јачање и
унапређење капацитета менаџмента
научно - технолошких паркова и
технолошких инкубатора

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде

2015
2016

Реализоване обуке менаџмента научно технолошких
паркова
и
технолошких
инкубатора (три-пет реализованих обука у
току године)

2016 година:
01 Приходи из буџета (кофинансирање)
150.000 евра
05 Донације од иностраних
земаља
IPA
2014
Подршка
пословним инкубаторима за
унапређење услуга подршке
МСПП: 1.350.000 евра

М3 - Развој пословне инфраструктуре за потребе регионалног и локалног економског развоја
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена износа
финансијских средстава
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Министарство
привреде

А1

На основу анализе стања и
могућности за развој пословних
инкубатора, припремити предлог
„мапе пута” за даљи развој пословне
инкубације у Србији и започети
њено спровођење

Припремљен предлог „мапе пута” за даљи
развој пословне инкубације у Србији

НАРР
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2015

Буџет Републике Србије редовна
средства
уз
подршку
пројекта
ACCESS/GIZ

Завршена прва фаза активности из „мапе
пута” која се односи на информисање и
промовисање концепта пословне инкубације

Пројекат
ACCESS/GIZ
А2

А3

А4

А5

Реализовати
програм
директне
финансијске подршке постојећим
бизнис
инкубаторима
ради
покривања оперативних трошкова
рада

Анализирати
регионалну
развијеност Републике Србије и
утврдити потенцијалне локације за
успостављање
индустријских
паркова/зона, као и ефекте и
сврсисходност
постојећих
индустријских паркова/зона

Припрема пројеката и усмеравање
улагања ка опремању постојећих и
будућих индустријских паркова/зона
енергетском,
комуналном
и
саобраћајном инфраструктуром
Јачање способности и капацитета
управе
постојећих
инкубатора
(обуке, размена искустава и сл)

Буџет Републике Србије редовна средства
НАРР

2015

НАРР
Министарство
привреде

2015

Подржано минимум пет бизнис инкубатора

Израђена анализа и утврђене потенцијалне
локације за успостављање индустријских
паркова/зона (уз евентуално смањење
садашњег
броја
локација
са
циљем
ефикасније
подршке
изградњи
инфраструктуре на основу расположивих
средстава)

Буџет Републике Србије редовна средства

Израђена анализа ефеката и сврсисходности
постојећих
паркова/зона
(уз
давање
препорука за даљи развој)
НАРР
Министарство
привреде

2015
2016

Буџет Републике Србије редовна средства

Извршена улагања у инфраструктурно
опремање индустријских паркова/зона

СКГО
Министарство
привреде

Припремљени предлози пројеката према
методологији која одговара предвиђеним
изворима финансирања (IPA фондови)

2016

Реализација обука, студијских посета,
стручних усавршавања и сл. (минимум једна
студијска посета, два стручна усавршавања и

01 Приходи из буџета (кофинансирање)
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НАРР

пет специјализованих обука по инкубатору)

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
СКГО

4.3 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

А1

А2

А3

Назив

150.000 евра
05 Донације од иностраних
земаља
IPA
2014
Подршка
пословним инкубаторима за
унапређење услуга подршке
МСПП: 1.350.000 евра

Јачање иновативности у МСПП

М1 - Унапређење функционалности националног иновационог система
Активности
Реорганизација мреже научно истраживачких организација (у
даљем тексту: НИО) са фокусом на
потребe и захтеве привреде

Анализа потреба и захтева привреде
за услугама научно - истраживачких
организација

Дефинисање услуга које свака од
НИО може пружити привредним
друштвима и постављање на
интернет презентацију организације,
уз прилагођавање тако да страница
има већу прегледност

Носилац активности
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Рок

2015

2015

Министарство
привреде
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде

Показатељ

Три реорганизоване НИО

Извештај о спроведеној анализи потреба
приоритетних индустријских сектора за
услугама НИО
Јавно доступне и обједињене информације о
понуди услуга НИО привреди

Извор и процена износа
финансијских средстава
Финансирање кроз
IPA
фондове , пројекат „SERBIA
INNOVATION PROJECT”
који спроводи Светска банка
Буџет Републике Србије редовна средства

Буџет Републике Србије редовна средства

Број ажурираних интернет презентација
2015

Број
посета
предузећа
интернет
презентацијама НИО (повећање броја нових
услуга за привреду од 20% у првих шест
месеци на кон ажурирања ове интернет презентације)
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Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
А4

Суфинансирања
пројеката НИО и
друштава/индустрије

заједничких
привредних

Министарство
привреде

Буџет Републике Србије редовна средства

Број заједничких пројеката
2015
2016

Број
нових
производа/технологија/услуга/процеса
(повећање од 10% у односу на број
заједничких пројеката у претходној години)

Фонд за иновациону
делатност

А5

Наставак спровођења Програма
раног
развоја,
намењеног
кофинансирању
иновативних
привредних субјеката у раној фази
развоја и Програма суфинансирања
иновација, намењеног за микро и
мале привредне субјекте који желе
да кроз развој нових и унапређених
производа и услуга побољшају своје
присуство
на
домаћем
и
међународном тржишту

Н/А

Фонд за иновациону
делатност

2015
2016

Број суфинансираних пројеката привредних
субјеката кроз Програм раног развоја и
Програм суфинасирања иновација
Број суфинансираних заједничких пројеката
привредних субјеката из приватног сектора и
научно истраживачких организација

НАРР

А6

А7

А8

Увођење шеме иновационих ваучера

Омогућити
„докторате
предузећима” (industrial PhDs)

Ставити
у
функцију
технолошких брокера

у

услуге

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Н/А
Формирана база институција код којих се
иновациони ваучери могу користити
2016

Припремљена
програмска
шема
реализацију шеме иновационих ваучера

за

Створен правни оквир и механизми за
„докторате у предузећима”

Н/А

2016
Развити свест предузећа о користима од
доктораната у предузећима

2016

Припремљен вишегодишњи план финансијске
подршке раду мреже технолошких брокера

Н/А
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Министарство
привреде

А9

Ојачати капацитете
трансфер технологија

центара

за

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2015

Министарство
привреде
НАРР

А10

Мапирати потенцијале креативне
индустрије у Србији и припремити
препоруке за даљи развој

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Минимум пет закључених уговора између
МСПП и НИО на основу посредовања
технолошких брокера
Припремљен план за даљи развој центара за
трансфер технологије и унапређење њихових
услуга
Број пружених услуга (минимум
закључена уговора годишње)

2016

два

Донаторски
пројекти,
пројекти кроз ЕУ програм
Horizon
2020,
Програм
ERASMUS - финансирање
људских капацитета преко
универзитета
Н/А

Извештај о спроведеној анализи

Министарство
привреде
ПКС

Мера
Број

М2 - Унапредити подршку за високоиновативна МСПП, еко-иновације, унапређење енергетске ефикасности и ефикасног
коришћења ресурса
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Извор и процена износа
финансијских средстава

Фонд за иновациону
делатност

А1

Подржати
оснивање
нових
привредних друштава на основу
истраживања
на
универзитету
(„spin-off”)

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
привреде

Буџет Републике Србије редовна средства

2015

Подржано оснивање минимум пет нових
„spin-off” предузећа кроз Програм раног
развоја и подршку технолошких инкубатора

Технолошки
инкубатори
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Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Завод
унапређивање
образовања
васпитања
А2

Организовати радионице о значају
еко - иновација и зелене економије

за
и

Министарство
привреде

Број одржаних радионица (минимум једна
радионица у току године у сваком региону)
2015

Буџет Републике Србије редовна средства

Утврдити минимум два примера добре праксе
годишње и промовисати их на свим
догађајима и у медијима

Министарство
пољопривреде
и
заштите
животне
средине
Европска
мрежа
предузетништва
Европска
мрежа
предузетништва
А3

Пружити
стручну
помоћ
предузећима за припрему предлога
пројеката за еко-иновације у оквиру
програма ЕУ Horizon 2020

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2015
2016

Број подржаних предузећа (минимум три
годишње)

Буџет Републике Србије редовна средства
ПКС - пројекат Европска
мрежа предузетништва

Број добијених пројеката (минимум један
годишње)

ПКС

Мера
Број

А1

М3 - Пружити подршку за бољу абсорпцију и коришћење средстава из програма ЕУ- Horizon 2020 за истраживање, развој и
иновације
Активности

Организовати инфо дане за МСПП и
НИО са циљем промоције јавних
позива у оквиру Horizon 2020

Носилац активности
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Европска
мрежа
предузетништва

Рок

2015
2016

Извор и процена износа
финансијских средстава

Показатељ
Минимум један информативни дан
региону по објављивању јавних позива

по

Утврдити минимум један пример добре
праксе годишње и промовисати га на свим
догађајима и у медијима

Буџет Републике Србије редовна средства
ПКС - пројекат Европска
мрежа предузетништва
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Министарство
привреде
ПКС
Кластери и друга
пословна удружења
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
А2

Организовати обуке МСПП за
писање предлога пројеката из
програма Horizon 2020 за програм
МСП инструмент

Министарство
привреде

Број одржаних обука (минимум једна обука
по региону у току године)
2015
2016

Европска
мрежа
предузетништва

Број поднетих предога пројеката (минимум
три поднета предлога у току године)
Број добијених пројеката (минимум један
годишње)

ПКС

Мера

М4 - Јачати свест МСПП о значају иновативности за њихову конкурентност

Број

Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

А1

GIZ
спроводи
пилот
пројекат
Општински
економски развој у Источној
Србији
кроз Републичку
агенцију за развој Источне
Србије, Зајечар у вези са
писањем предлога пројекта
из програма Horizon 2020 за
МСП инструмент
ПКС - пројекат Европска
мрежа предузетништва

Промовисати примере добре праксе
иновативних МСПП, сарадњу НИО
и МСПП на конкретним пројектима,
као и МСПП која користе услуге
креативне индустрије

Министарство
привреде
НАРР

Извор и процена износа
финансијских средстава
Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет ПКС

2015
2016

Број одржаних радионица (три-пет радионица
годишње)
Број брошура са примерима добре праксе
(једна брошура годишње)

ПКС
Кластери и друга
пословна удружења

4.4 Димензија
Специфичан циљ

Назив

Стимулисање пословног удруживања и креирања ланаца вредности
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Мера
Број

М1 - Подршка заједничком наступу на тржишту
Активности

Носилац активности

Рок

Извор и процена износа
финансијских средстава

Показатељ

НАРР
Министарство
привреде

А1

Мера
Број

Наставак програма финансијске
подршке развоју кластера, са
посебним акцентом на развој
заједничких производа и заједничке
понуде за извозна тржишта

Број нових
годишње)

ПКС
Агенција за страна
улагања и промоцију
извоза (у даљем
тексту: SIEPA) у
сарадњи са
удружењима и
кластерима

2015
2016

кластера/конзорцијума

(два

Раст постојећих кластера (5-10%)
Раст извоза кластера/конзорцијума (за 15%)
Пораст броја купаца (за 10%)

М2 - Креирање нових ланаца вредности и повећање степена финализације производа
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

SIEPA
Министарство
привреде
А1

Организовање
купца”

догађаја

„Упознај

ПКС

Број догађаја (два годишње)
2015
2016

НАРР у сарадњи са
удружењима
и
кластерима
А2

Буџет Републике Србије редовна средства

Анализa могућности укључивања
креативне индустрије у ланце

Министарство
привреде

Извор и процена износа
финансијских средстава
Буџет Републике Србије редовна средства
Буџет ПКС

Број учесника (50 по догађају)
Број остварених контаката (100 по догађају)
Обим остварене сарадње (5 милиона евра)

2015

Припремљена студија са препорукама

Буџет ПКС
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вредности
индустрија

традиционалних
SIEPA
ПКС у сарадњи са
удружењима и
кластерима

Стуб 5
Општи циљ - Унапређење приступа новим тржиштима
5.1 Димензија
Специфичан циљ
Мера
Број

Назив

Обезбеђивање континуиране подршке МСПП за излазак на нова тржишта

М1 - Унапређење доступности и квалитета расположивих информација о страним (приоритетним) тржиштима
Активности

Носилац активности

Рок

SIEPA
НАРР
А1

Унапређење постојећег портала за
извознике на сајту SIEPA

ПКС

2015

Министарство
привреде

А2

Израда и редовно ажурирање
информација
о
најважнијим
извозним
тржиштима
(са
информацијама
о
царинама,
извозним
преференцијалима,
правилима о пореклу, правном
оквиру,
захтевима за сигурност
производа, паковању и означавању,
доказивању
усаглашености,
слободним
зонама,
логистици,

Показатељ
Већи обим и квалитет информација (све
информације
неопходне
извозницима,
почевши од техничких смерница у вези са
извозом до специфичних информација
неопходних за пословање на одређеним
приоритетним тржиштима)
Већи број приступа порталу (до 500 приступа
месечно)

SIEPA
Министарство
спољних послова
Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

2015
2016

Број електронски објављених брошура о
приоритетним тржиштима
(најмање три
брошуре годишње)

Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

НАРР
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фактурисању,
методу
плаћања,
транспорту, процени ризика и
осигурању, ПДВ и сл)

А3

Анализа услуга и перформанси које
дипломатско-конзуларна
представништва (у даљем тексту:
ДКП) пружају и које би могли да
пружају домаћим предузећима, по
угледу на економске саветнике
других земаља

ПКС у сарадњи са
кластерима и другим
пословним
удружењима
Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Министарство
привреде

Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС
2015

Студија са препорукама

2015

Припремљен нови модел пружања услуга
извозницима са циљем информисања и давања
смерница МСПП о тржишним условима и
проналажењу
пословних
партнера
на
најважнијим извозним тржиштима, као и о
институцијама на тим тржиштима које такође
могу да пруже подршку извозницима

Министарство
спољних послова
ПКС
Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

А4

Утврђивање и развој услуга за
извознике
које
ће
ДКП
и
представништва ПКС пружати МСП

Министарство
привреде
Министарство
спољних послова

Израда приручника за рад и показатеља
учинка

ПКС

А5

Стварање
базе
података
са
контактима економских саветника
при
ДКП
на
приоритетним
тржиштима и постављање њихових
контаката на сајту SIEPA, ПКС и
Предузетнички сервис

Број пружених услуга и обука ДКП (пет
месечно по саветнику)

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Министарство
спољних послова
Министарство
привреде

Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

Буџет Републике
Србије редовна средства

2015

База контаката доступна на порталима SIEPA,
ПКС и Предузетнички сервис

НАРР
SIEPA
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Мера
Број

М2 - Унапређење знања извозника и пружање стручне подршке
Активности

Носилац активности

Рок

SIEPA

А1

Развој саветодавних услуга према
приоритетним
секторима
и
потребама привредних субјеката
(спремност привредног субјекта за
извоз, анализа тржишта, израда
извозне стратегије и друго)

Показатељ
Број нових саветодавних услуга (пет нових
услуга)

Министарство
привреде

2015
2016

НАРР

Број обучених пружалаца саветодавних услуга
(25 обучених пружалаца услуга)
Приручници
приручника)

ПКС
и
друга
пословна удружења
SIEPA

за

пружање

услуга

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

(пет
Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

Министарство
привреде
Број подржаних предузећа (70 услуга)
А2

А3

Припрема пакета подршке МСП за
повећање извоза

Припрема пакета подршке за МСП
за отпочињање извоза

НАРР
ПКС у сарадњи са
Удружењем
извозника,
кластерима и другим
пословним
удружењима
SIEPA
Министарство
привреде

2015
2016

2015
2016

Раст обима извоза код конкретних привредних
субјеката (до 15% у години након коришћења
услуге)

Број пружених услуга (100)

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број нових извозника (40)

НАРР
Број радионица и семинара (10 годишње)
А4

Радионице и семинари о значају и
начину
заштите
интелектуалне
својине и услуга Дијагностике
интелектуалне својине за МСП

Завод
интелектуалну
својине

за
2016

Н/А

Број учесника (150 годишње)
Број услуга дијагностике (20 годишње)
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А5

Израда брошура о начину заштите
интелектуалне својине, поступку,
документима
за
заштиту
на
националном и међународном нивоу

Мера

М3 - Успостављање контаката с потенцијалним пословним партнерима

Број

Активности

Завод
интелектуалну
својине

Н/А

за

Носилац активности

2016

Рок

Број брошура годишње
ажурираних (пет брошура)

израђених

или

Показатељ

SIEPA

А1

Припрема базе података о сајмовима
и постављање на интернет сајт
SIEPA, ПКС и Предузетнички
сервис

НАРР
Министарство
привреде у сарадњи
са
Удружењем
извозника,
ПКС,
кластерима и другим
пословним
удружењима

Успостављена база међународних сајмова
2015

Већи број сајмова на којима МСПП из
Републике Србије учествују

Већи број извозника у бази (1000 извозника у
бази)
SIEPA
Већи
обим
информација
појединачном извознику

НАРР
А2

А3

Унапређење и промоција
података о извозницима

базе

Програм суфинансирања учешћа,
(групно
и
појединачно)
на
приоритетним сајмовима

Министарство
привреде у сарадњи
са ПКС, кластерима и
другим
пословним
удружењима

2015

о

Буџет Републике
Србије редовна средства

сваком

Ажуриране информације о извозницима
Повећан број приступа бази (500 приступа
месечно)
Већа видљивост у Европској
предузетништва
Број сајмова (30 годишње)

SIEPA у сарадњи са
ПКС
Министарство
привреде

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

2015
2016

мрежи

Број подржаних МСПП (400 годишње)

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број контаката са иностраним партнерима (500
годишње)
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Обим остварене сарадње (10 милиона евра)

А4

Организација промоције српске
привреде (мини сајмови српске
привреде и организација пословних
мисија) на различитим тржиштима

SIEPA и ПКС у
сарадњи
са
Удружењем
извозника,
кластерима и другим
пословним
удружењима
Европска
мрежа
предузетништва

Број мини сајмова и мисија (10 годишње)
Број МСПП који су учествовали на овим
догађајима (200 МСПП годишње)
2015
2016

Министарство
привреде

Број контаката са иностраним партнерима
(500)
Обим остварене сарадње у наредној години (5
милиона евра)

Министарство
спољних послова
ПКС
Европска
мрежа
предузетништва

Број „business to business” догађаја (20
догађаја)

SIEPA
А5

Организација пословних
сусрета
привредника у земљи са страним
партнерима

НАРР

2015
2016

Број МСПП који су учествовали на овим
догађајима (600 МСПП годишње)

Обим остварене сарадње (10 милиона евра)

Број одржаних промотивних догађаја (20
годишње)
Промотивна
кампања
за
представљање
услуга
Европске
мреже предузетништва

Европска
мрежа
предузетништва

ПКС - пројекат
Европска мрежа
предузетништва

Број контаката са иностраним партнерима
(500)

ПКС у сарадњи са
Удружењем
извозника,
кластерима и другим
пословним
удружењима

А6

Буџет Републике
Србије редовна средства
ПКС - пројекат
Европска мрежа
предузетништва

2015
2016

Буџет Републике
Србије редовна средства

Број присутних на догађајима (2.000 годишње)
Број медијских објава о Европској мрежи
предузетништва (пет–десет објава по догађају)
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А7

Повећање
ефикасности
услуга
Европске мреже предузетништва за
извознике, а на основу контаката са
чланицама
Европске
мреже
предузетништва у другим државама

5.2 Димензија
Специфични циљ
Мера
Број

Назив

Европска
мрежа
предузетништва

2015

Број
остварених
пословних
контаката
извозника (минимум десет годишње)

НАРР

Смањење и превазилажење техничких препрека трговини

М1 - Усклађивање са техничким прописима и стандардима ЕУ
Активности

Носилац активности

Рок

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

Показатељ

Министарство
привреде
Министарство
здравља

А1

Буџет Републике
Србије редовна средства

Увођење и примена техничких
прописа - директива Новог и
директива Старог приступа, као и
другог
законодавства
ЕУ
у
законодавство Републике Србије

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

и

2015
2016

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја

Број уведених техничких прописа
законодавство Републике Србије (20)
Број производа
прописима (100)

усаглашених

са

у

новим

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

А2

Преиспитивање
усклађености
српских стандарда са европским и
међународним
стандардима
и
иновирање
спискова
стандарда

Институт
стандардизацију
Србије

за

Број иновираних стандарда (2000 годишње)
2015
2016

Спискови стандарда иновирани (пет годишње)

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
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којима су преузети усаглашени
европски
спискови
техничких
стандарда о безбедности производа,
а који се утврђују ради пуне примене
техничких прописа

Министарство
привреде
Министарство
здравља
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

и

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Министарство
пољопривреде
и
заштите
животне
средине
Министарство
привреде

А3

Израда акционог плана у области
усаглашавања српских техничких
прописа
у
неусаглашеним
областима, њиховог унапређења
(усклађивање са стањем развоја и
технике, као и са чл. 34 и 36 Уговора
о функционисању ЕУ) и њиховог
стављање ван снаге

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

Министарство
здравља
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
инфраструктуре

и

2015

Урађен акциони план

Министарство
просвете,
науке и
технолошког развоја
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Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

Мера
Број

А1

А2

А3

М2 - Унапређење система инфрастуруктуре квалитета
Активности

Носилац активности

Утврђивање стратегије унапређења
система инфраструктуре квалитета у
Републици Србији за период од
2015. до 2020. године
Одржавање статуса потписника
мултилатералних
споразума
са
европским
и
међународним
организацијама за акредитацију (ЕА,
ILAC, IAF)
Развој нових
акредитације

секторских

шема

Министарство
привреде

Рок

Показатељ

2015

План развоја инфраструктуре квалитета

Међународни споразуми

Акредитационо
Србије

тело

2015
2016

Акредитационо
Србије

тело

2015
2016

Број нових секторских шема акредитације
зависи од тренутних потреба МСПП

Број обука (15 - 20 обука годишње)

А4

А5

Унапређење капацитета тела
оцењивање усаглашености

Унапређење знања о
оцењивања усаглашености

за

потреби

Број учесника на обукама (15 - 20 учесника по
обуци)

Министарство
привреде
Дирекција за мере и
драгоцене метале

Министарство
привреде
Акредитационо
Србије

2015
2016

Набављена нова опрема
Број тела за оцену усаглашености који се
оспособио и акредитовао за нова оцењивања
усаглашености (два годишње)
Број обука (пет обука годишње)

тело

2015
2016

Број учесника на обукама (15 - 20 учесника по
обуци)

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
2015:
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
2016:
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - уговор о
набавци опреме
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
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А6

Повећање броја акредитованих тела
за оцењивање усаглашености

Акредитационо
Србије
Министарство
привреде

А7

Јачање капацитета лабораторија
Дирекције за мере и драгоцене
метале и припрема за пуну примену
европског законодавства у области
метрологије

тело

2015
2016

Број
акредитованих
тела
усаглашености
прилагођен
привреде

за
оцену
потребама

Број обука (до 20 обука годишње)

Дирекција за мере и
драгоцене метале

2015
2016

Број учесника на обукама (до 30 по обуци)
Набављена нова опрема

Министарство
привреде

А8

Унапређење доступности
информација о инфраструктури
квалитета

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

Дирекција за мере и
драгоцене метале

Публикован већи обим информација

Акредитационо
Србије

Редовно ажурирање и унапређење Портала
„TEHNIS” Министарства привреде

Институт
стандардизацију
Србије

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning
Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

тело
Стално
за

Већи број приступа Порталу
Број нових брошура и каталога (пет брошура)

Акредитована тела за
оцењивање
усаглашености
Министарство
здравља

Уведена забрана рада лабораторија у области
здравствених услуга у стамбеним зградама
које немају засебне улазе и унапредити све
друге стандарде рада лабораторија у контексту
ширег јавног здравља

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

А9

Унапређено уређење правила за рад
лабораторија
са
циљем
веће
безбедности јавног здравља

Мера

М3 - Подизање свести МСПП о значају усаглашавања производа са захтевима техничких прописа и стандарда

Број
А1

Активности
Припрема

и

спровођење

Акредитована тела за
оцењивање
усаглашености

Носилац активности
обуке

Министарство

2015

Рок
2015

Показатељ
Израђени

приручници

за

обуке

(50

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Пројекат „Развој
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МСПП о секторски специфичним
техничким
прописима
и
стандардима Републике Србије и
сродним документима

привреде

приручника)

НАРР

Број обука за предаваче (две обуке годишње)

Институт за
стандардизацију
Србије

Број обучених предавача (30 годишње)

приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

Број обука за МСПП (30 обука годишње)
Број учесника (600 годишње)

А2

Спровођење промотивне активности
о значају и улози стандардизације у
штампаним
и
електронским
медијима

Институт за
стандардизацију
Србије
Министарство
привреде

2015
2016

Број објављених вести и информација у
штампаним и електронским медијима (30
годишње)

Пројекат „Развој
приватног
сектора”
IPA
2013 - twinning

Друга министарства

Мера
Број

М4 - Обезбеђење подршке за постизање усаглашености са захтевима техничких прописа и стандарда
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ
Припремљен
документација

Министарство
привреде
А1

Припрема и спровођење програма
подршке МСПП за усаглашавање
производа са захтевима техничких
прописа и стандардима

НАРР

програм

и

конкурсна

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Број пријављених МСПП (100 предузећа по
програму)
2015

Институт за
стандардизацију
Србије

Број предузећа која су усагласила своје
производе и/или процес производње са
захтевима техничких прописа и стандардима
(500 годишње)
Унапређење структуре извоза

А2

Дефинисање
критеријума
за
превођење стандарда и утврђивање
приоритетних
стандарда
за

Министарство
привреде

2015
2016

Повећан обим извоза (5%)
Утврђен списак стандарда које је за потребе
МСПП неопходно у току године превести са
енглеског језика на српски језик и утврђени

Буџет Републике
Србије редовна средства
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превођење на српски језик

НАРР

приоритети

Институт за
стандардизацију
Србије

Успостављање механизма одрживог
финансирања трошкова превођења
стандарда уз укључивање
заинтересованих страна у процесу
превођења стандарда

А3

Превођење приоритетних преузетих
европских стандарда са енглеског на
српски језик како би се корисницима
стандарда у Републици Србији
олакшала њихова примена

А4

Пословна удружења
Министарство
привреде

Успостављен
механизам
одрживог
финансирања трошкова превођења стандарда

НАРР

2015

МСПП (представници
МСП)
Институт
стандардизацију
Србије

за

Број заинтересованих страна, представника
МСПП који се укључују у превођење
стандарда повећан за 20%
Број преведених стандарда (300 годишње)

2015
2016

Буџет Републике
Србије редовна средства

Повећана продаја преведених стандарда (за
10% годишње)

Буџет Републике
Србије редовна средства

Стуб 6
Развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва
6.1 Димензија
Специфични циљ
Мера

Број

А1

Назив

Унапређење статистичког праћења и истраживања предузетништва жена,
младих и социјалног предузетништва

М1 - Развој механизма за статистичко прикупљање, обраду и праћење података предузетништва жена, младих и
социјалног предузетништва

Активности
Успостављање
поузданих
статистичких података у складу са
индикаторима EUROSTAT

Носилац активности

Рок

РЗС
2016

Показатељ
Утврђени показатељи за праћење стања у
МСП и предузетништву

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Н/А
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Министарство
привреде
РЗС

Буџет Републике
Србије редовна средства

Национална служба
за запошљавање
А2

Унапређење
обједињених
база
података
за
праћење
предузетништва
и
привредних
друштава

АПР

2015

На основу успостављене везе између матичног
броја привредног друштва и година и пола
оснивача и директора привредног друштва
омогућена претрага по полу и годинама и у
другим базама података за праћење
предузетништва и привредних друштава

2016

Израђен „Global Entrepreneurship Monitor”
извештај

Пореска управа
Управа царина

А3

Мера

Број

Спровођење истраживања
„Global Entrepreneurship Monitor”

НАРР
Лиценцирани
реализатор

М2 - Успостављање система редовног и упоредивог праћења предузетништва жена, младих и социјалног
предузетништва
Активности

Носилац активности

Рок

АПР
А1

Дефинисати показатеље за праћење

РЗС

2015

Министарство
омладине и спорта
А2

А3

Н/А

Доступне статистичке податке за
праћење предузетништва учинити
родно осетљивим
Успоставити
везу
између
информација о полу и годинама
оснивача и директора привредног
друштва
и
матичног
броја
привредног друштва у регистру
привредних субјеката

РЗС
2015
АПР
АПР
РЗС

2015

Показатељ
Израђена анализа расположивих статистичких
података на основу које је израђен предлог
показатеља
за
праћење
женског
предузетништва, предузетништва младих и
социјалног предузетништва и одређен начин
прикупљања података
Доступни родно осетљиви статистички подаци
Омогућен увид
предузетништву

у

родне

разлике

у

У регистру привредних субјеката АПР могуће
извршити претрагу привредних субјеката по
полу и годинама оснивача и директора
привредних субјеката (уз заштиту података о
личности)

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Сопствени
приходи АПР
(приходи
од
накнада)
Буџет Републике
Србије редовна средства
Сопствени
приходи
АПР
(приходи
од
накнада)
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А4

Податке у вези обука и менторства
предузетница обухватити завничним
извештајима

А5

У оквиру годишњег извештаја о
МСПП увести редовно извештавање
о
женском
предузетништву,
социјалном предузетништву
и
предузетништву младих

НАРР

2015

Подаци у вези обука и менторства
предузетница обухваћени су извештајима
НАРР

2015.

Годишњи извештај о МСПП који објављује
НАРР и Министарство привреде садржи
информације о женском предузетништву,
социјалном
предузетништву
и
предузетништву младих

НАРР

6.2 Димензија
Специфични циљ
Мера

Број

Министарство
привреде
Министарство
омладине и спорта

Назив

Политика и инструменти за подршку женском
предузетништву младих и социјалном предузетништву

предузетништву,

М1 –Укључити подршку женском предузетништву, предузетништву младих и социјалном предузетништву у сва
државна документа која имају утицаја на привреду
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

РСЈП

А1

Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет Републике
Србије редовна средства

Систематски
укључити
родну
перспективу,
перспективу
омладинских
и
социјалних
предузећа у кључне стратегије и
друге документе у области политике
развоја предузетништва

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања
Министарство
привреде
НАРР

2015
2016

Родна перспектива, перспектива социјалних и
омладинских
предузећа
систематски
интегрисана у кључне стратегије и друге
документе у области политике развоја
предузетништва

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
уз
подршку
Swiss Agency for
Development and
Cooperation
Пројект
„Подршка
унапређењу
социјалног
укључивања
у
Републици
Србији”,
који
спроводи Тим за
социјално
укључивање при
РСЈП
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А2

Државне програме подршке МСПП
учинити родно осетљивим (посебно
у областима финансирања, обуке и
пословног повезивања) и омогућити
праћење учешћа жена предузетница,
младих и социјалних предузећа

Све институције које
спроводе
државне
програме
подршке
МСПП

Приликом припреме програма државне
подршке узети у обзир специфичне интересе
жена предузетница, младих и социјалних
предузећа
2016

Н/А

Уведени механизми за праћење учешћа жена,
социјалних предузећа и младих у свим
програмима
Информације о учешћу ових циљних група у
државним програмима подршке МСПП су
јавно доступне

А3

Припремљен
и усвојен правни
оквир за уређење социјалног
предузетништва

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

2015

Усвојен закон којим је уређен правни оквир за
социјално предузетништво или усвојене
измене постојећих прописа за уређење
правног оквира за социјално предузетништво

Буџет Републике
Србије редовна средства

Министарство
привреде

Мера
Број

М2–Повећати учешће жена, младих и социјалинх предузећа у различитим програмима подршке МСПП
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
привреде

А1

А2

Мерама позитивне дискриминације
и државним програмима за подршку
оснивању нових предузећа повећати
удео жена и младих са циљем
повећања њиховог удела у укупном
предузетништву

У оквиру постојећих и будућих
државних програма подршке развоју

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

НАРР
Национална служба
за запошљавање
Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања
Министарство
привреде

2015

Учешће жена и младих у државним
програмима за подршку оснивању нових
предузећа повећано за 10% у односу на 2014.
годину

2015

У оквиру постојећих државних програма за
подршку развоју МСПП примењује се

Буџет Републике
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постојећих
МСПП
постепено
уводити примену обавезних квота за
циљну групу жена предузетница,
омладинског предузетништва и
социјалних предузећа

обавезна квота од минимум 30% за жене
предузетнице (позитивна дискриминација),
тамо где постоји довољан интерес жена
предузетница

НАРР
Национална служба
за запошљавање

У оквиру постојећих државних програма
обука и менторства за МСПП примењује се
квота од минимум 10%
за социјална
предузећа и младе

Министарство за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања

Мера
Број

М3 –Увести посебне програме подршке за МСПП намењене искључиво за жене, младе и социлајно предузетништво
Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

2015

У оквиру опште анализе потреба за обуком у
посебном модулу спроведена свеобухватна
анализа потреба обучавања предузетница,
младих и социјалних предузећа

2016

Обезбеђен специјализовани облик подршке и
менторства
женама
са
технолошко
интензивним делатностима и предузетницама
које излазе на међународно тржиште

НАРР
А1

А2

А3

А4

редовна средства

Једном
годишње
спровести
свеобухватну
анализу
потреба
обучавања предузетница, младих и
социјалних предузећа
Обезбедити специјализоване облике
подршке
и
менторства
предузетницама које су извозно
усмерене, за предузетнице које
обављају технолошки интензивне
делатности и сл.
Развити
програме обуке за
управљање
породичним
предузећима, са посебним нагласком
на проблеме преноса пословања
између генерација (управљања и
власништва)
Унапредити финансирање женског
предузетништва,
предузетништва
младих и социјалних предузећа

Удружења пословних
жена
Министарство
омладине и спорта
SIEPA
НАРР

Н/А

Удружења пословних
жена
НАРР
Удружења пословних
жена
ПКС
Фонд
за
развој
Републике Србије
НАРР

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства

Н/А
2016

Развијен један програм обуке за управљање
породичним предузећима са посебним
нагласком на проблеме преноса пословања
између генерација (управљања и власништва)

2016

Најмање један програм јавних финансијских
институција посебно усмерен на потребе жена
предузетница, младих предузетницика и
социјалних предузећа

Н/А
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Министарство
привреде
АОФИ
Министарство
привреде

А5

Припремити препоруке за подршку
женама предузетницама, социјалним
предузећима
и
омладинским
предузећима за укључивање у
инкубаторе

Завод
унапређивање
образовања
васпитања

Н/А
за
и
2016

Припремљене препоруке

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство
омладине и спорта

Мера

Број

М4 – Промоција предузетничког духа, примери добре праксе, умрежавање, успостављање дијалога

Активности

Носилац активности

Рок

Показатељ

Министарство
привреде
ПКС

А1

Промотивна
кампања
подршке
развоју предузетничког духа и
предузетништву жена, младих и
социјалном предузетништву

Организатори
догађаја
НАРР

Извор и процена
износа
финансијских
средстава
Буџет Републике
Србије редовна средства
Буџет ПКС

Одржано најмање 15 промотивних догађаја у
оквиру „Европске недеље предузетништва”
2015

Организација промотивних активности на
локалном нивоу кроз стандардизовани сет
услуга

Министарство
омладине и спорта
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А2

Успоставити стални
дијалог и
сарадњу са
представницима
удружења, форума и асоцијација
предузетница, младих и мрежа за
подршку
социјалном
предузетништву

Министарство
привреде
Министарство
омладине и спорта

2015
2016

Установљени редовни засебни састанци
најмање два пута годишње са представницима
жена предузетника, младих предузетника и
социјалних предузећа

Буџет Републике
Србије редовна средства

Удружења, форуми и
асоцијације

70

