
                                                                                                                             П Р Е Д Л О Г 

                             

        

 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др.закон) 

на предлог Министарства привреде, 

 

   Влада доноси 

 

 

              З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Акциони план за инвестициону реформу, који је саставни део овог 

закључка.  

 

2. Налаже се Радној групи за имплементацију Регионалне инвестиционе 

реформске агенде да прати реализацију Акционог плана за инвестициону реформу. 

 

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, 

Министарству финансија, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству 

унутрашњих послова, Развојној агенцији Србије, Агенцији за привредне регистре, 

Привредној комори Србије и Савету страних инвеститора, а ради информисања 

Републичком секретаријату за јавне политике. 

 

 

 

 

 

05 Број:  

У Београду, фебруара 2019. године 

 

 

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

 

 

               Aна Брнабић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

I. Правни основ  

 

Правни основ за доношење овог закључка садржан је у одредби члана 43. став 

3. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС 44/14 и 30/18 - др.закон) којим је прописано да кад не 

доноси друге акте, Влада доноси закључак. 

 

 

II. Разлози за доношење Закључка 

 

Вишегодишњи Акциoни план Регионалног економског простора (MAP REA), 

усвојен је дана 12. јулa 2017. године, од стране премијера региона, на шестом Самиту 

земаља Западног Балкана у Трсту, са циљем да омогући слободан проток робе, услуга, 

инвестиција и квалификоване радне снаге у оквиру заједничког регионалног простора, 

и као такав дефинисан је и Акционим планом за спровођење програма Владе, у оквиру 

једног од приоритетних циљева 1.3. Унапређена регионална сарадња са посебним 

фокусом на стварању Регионалног економског простора. 

Вишегодишњи Акциoни план Регионалног економског простора (MAP REA) 

предлаже структурирану агенду за регионалну економску интеграцију, промовисање 

даље трговинске интеграције, увођење динамичног регионалног инвестиционог 

простора, олакшавање регионалне мобилности и креирање програма дигиталне 

интеграције. Циљ овог акционог плана је афирмисање и унапређење регионалне 

инвестиционе агенде, промоција развојних сектора економије кроз паметне 

специјализације, рад Коморског инвестиционог форума, као и креирање регионалног 

простора где ће се кретање робе, услуга, инвестиција и стручних радника одвијати без 

препрека. Предности које ће стварање Регионалног Економског Простора донети 

Западном Балкану и нашој земљи односе се, пре свега, на привлачење страних  

инвестиција, већи економски раст, отварање нових радних места, као и 

већу  атрактивност региона. 

С тим у вез, на Министарској конференцији под окриљем Инвестиционог 

комитета Југоисточне Европе (SEEIC) „Одржавање раста у ЈИЕ кроз развој регионалног 

економског простора“, која је одржана дана 11. маја 2018. године, у Тивту, усвојена је 

Регионална инвестициона реформска агенда (RIRA), која је потврђена од стране  

премијера земаља Западног Балкана на Самиту одржаном 10. јула 2018. године, у 

Лондону. 

Имајући у виду, обавезе које су дефинисане Вишегодишњим Акциoним планом 

Регионалног економског простора (MAP REA) и Регионалном инвестиционом 

реформском агендом (RIRA) неопходно је започети њихову примену, односно усвојити 

акционе планове зa инвестиционе реформе од стране земаља Западног Балкана. 

С тим у вези. Влада је дана 4. октобра 2018. године, донела Одлуку 05 Број: 02-

9388/2018 којом је образовала радну групу за имплементацију Регионалне инвестиционе 

реформске агенде, са задатком да припреми Национални акциони план за реформу 

инвестиција. 



 Радна групу за имплементацију Регионалне инвестиционе реформске агенде 

усагласила је текст Акционог плана за инвестициону реформу, чије се усвајање 

предлаже овим закључком.  

 

 

III. Објашњење појединачних решења 

 

Тачком 1. Закључка усваја се Акциони план за инвестициону реформу. 

 

Тачком 2. Закључка дефинише се орган државне управе којем се Закључак 

доставља ради реализације и информисања. 

 

 

IV. Процена финансијских средстава 

 

За реализацију овог закључка није потребно издвајање финансијских средстава 

из буџета Републике Србије. 

 

 


