ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. ПРАВНИ ОСНОВ
Руководећи се чланом 12. Закона о државној управи којим је предвиђено да органи
државне управе предлажу Влади стратегије развоја и друге мере којима се обликује
политика Владе, а у складу са надлежностима Министарства привреде дефинисаним
чланом 4. Закона о министарствима који дефинише делокруг надлежности Министарства
привреде, ова Стратегија представља документ јавне политике који садржи свеобухватне
реформске кораке у области индустријског развоја. С обзиром на то да по својој природи
користи хоризонтали приступ реформи предметне материје, поједине области на које се
ова стратегија односи већ су у мањој или већој мери обухваћене појединим важећим
документима јавних политика. Ова стратегија прожима велики део привредних
активности, са фокусом на прерађивачку индустрију, а нарочиту повезаност има са
Стратегијом паметне специјализације, чије налазе користи као инпуте за мере у оквиру
реализације Акционог плана. Конкретно, наведене две стратегије су међусобно повезане и
на институционалном нивоу, радном групом Владе Републике Србије – Радна група за
израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030.
године и за израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне
специјализације у Републици Србији RIS3.
2. РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

ПОЛИТИКЕ

У оквиру преговора за приступање Европској унији, Република Србија је
прихватила тековине ЕУ у Поглављу 20 - Предузетништво и индустријска политика, и
обавезала се да ће их у потпуности спровести до ступања у чланство, односно Република
Србија не захтева специфична прилагођавања у овој области.
Наиме, као мерило за затварање наведеног поглавља, обавеза Републике Србије је
доношење свеобухватне индустријске политике засноване на принципима ЕУ и на
коришћењу резултата вежбе тзв. „паметне специјализације“, као и њена примена.
Поред тога, имајући у виду да тренутно важећем стратешком документу у овој
области – Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020.
године истиче временски опсег, потребно је новим приступом и новим стратешким
оквиром побољшати конкурентност српске индустрије и унапредити њену позицију на
међународном тржишту. Циљ је стварање фокусиране и боље координисане политике
развоја индустрије, као и унапређење ефикасности инструмената за њену имплементацију.
У складу са горе наведеним, Министарство привреде као надлежна институција
кренуло је у израду Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030.
године са пратећим акционим планом. Предлог наведене стратегије биће на јавној

расправи током децембра 2019. године, док ће Акциони план са имплементационим
механизмом бити накнадно дефинисан, до краја другог квартала 2020. године.

3. СТРУКТУРА И ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЈЕ
Структура Стратегије дефинисана је Законом о планском систему Републике
Србије, па тако Стратегија обухвата визију, општи циљ, посебне циљеве и мере.
Визија Стратегије је отворена, регионално и глобално конкурентна, инвестиционо
активна, образована, иновативна и дигитално трансформисана индустрија Србије која
снажно подржава привредни раст и подизање квалитета живота њених грађана.
Када је реч о стратешким приоритетима Стратегије, они су дефинисани у виду
једног општег и пет посебних циљева. Општи циљ Стратегије огледа се у подизању
конкурентности индустрије Републике Србије. Овај циљ директно подржава остварење
претходно дефинисане визије. Конкретно, конкурентна индустрија Србије даје значајан
допринос високом одрживом економском расту, мереном стопом раста националног БДП и
бољем квалитету живота грађана Србије, мереним висином БДП по становнику
Посебни циљеви Стратегије, на чијој реализацији се базира остварење постављеног
општег циља, су:
Посебни циљ 1 - Подизање технолошког нивоа индустрије и њена трансформација у
правцу дигитализације и аутоматизације;
Посебни циљ 2 - Повећан допринос научно-истраживачких и иновативних решења у
развоју и дигитализацији домаће индустрије;
Посебни циљ 3 - Повећати укупни обим инвестиција у индустрију уз обезбеђење баланса у
структури и квалитету инвестиција;
Посебни циљ 4 - Увећање степена додате вредности у индустријском извозу уз раст обима
извоза;
Посебни циљ 5 - Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу уз
смањење емисије СО2.
4. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА
Постављени општи и посебни циљеви Стратегије реализоваће се спровођењем
појединачних мера, које су ближе дефинисане у Стратегији кроз понуђен преглед мера за

реализацију по појединачним циљевима и њихово детаљно образложење. Поред тога,
Акционим планом биће предвиђене конкретне мере и активности које ће се предузети ради
обезбеђења услова да се циљеви Стратегије реализују, одређени носиоци и партнери за
спровођење тих мера, као и рокови и средства за њихово спровођење.
5. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
За сам поступак усвајања Стратегије индустријске политике Републике Србије од
2021. до 2030. године и Акционог плана за спровођење наведене стратегије којим ће се
уредити начин спровођења Стратегије у периоду 2021-2023. године, нису потребна
финансијска средства.
Када је реч о спровођењу, процена финансијских средстава потребних за
спровођење Стратегије биће утврђена кроз трогодишње циклусе. Детаљна процена
финансијских средстава потребних за спровођење Стратегије у периоду 2021-2023. година,
биће утврђена по дефинисању Акционог плана током 2020. године.

