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УВОД
Убрзана динамика глобалних процеса, узрокована технолошким развојем, пандемијом и развојем конфликата, уз све присутније проблеме изазване глобалним загријавањем, резултира глобалним инфлаторним кретањима, отежаним функционисањем  
глобалних ланаца снабдијевања, растом цијена сировина, енергената, хране... Интензивна глобална кретања и технолошки развој изазивају промјене у геостратешком планирању, поготово периферних економских система.
С обзиром на потребу прилагођавања политичког и економског система глобалним
процесима, Унија послодаваца Републике Српске приједлозима и препорукама за Програм економских реформи жели да допринесе утврђивању адекватних стратешких и
планских докумената, као и да осигура њихову досљедну примјену кроз успостављање
синергијског дјеловања свих државних и друштвених организација и институција. Цијенећи сложеност глобалних процеса и изазове са којима ће се сусретати периферни економски системи, као и структурне демографске и економско-социјалне изазове са којима се Република Српска суочава већ дужи низ година, општи друштвено-политички
консензус представља једини и најефикаснији начин за стварање одрживе и стабилне
Републике Српске.
Негативни ефекти проузроковани пандемијом ковид-19, нестабилности глобалних
економских кретања, раст новчане масе, пројектовани дефицити јавних финансија и
раст дугова за посљедицу имају рјешавање наведених феномена неконтролисаном инфлацијом на глобалном нивоу, што на озбиљно искушење ставља будуће пројекције у
вези са одрживошћу система социјалне заштите и са економским растом, и указује на
нужност заузимања стратешког приступа у погледу одрживости цјелокупног система.
С тим у вези, овај документ указује на значај доношења општег стратешког документа – Стратегије одрживог развоја Републике Српске 2023–2030, која ће у фокус ставити
ефикасност коришћења људских и природних потенцијала кроз дефинисање кључних
развојних шанси Републике Српске и прилагођавање свих секторских и других стратешких и планских аката Владе Републике Српске општем стратешком документу. Циљеве
Стратегије потребно је размотрити и из позиције прилика везаних за процесе „дезертификацијеˮ Јужне Европе, очекиваних миграција проузрокованих недостацима хране
у земљама Африке и Азије, као и енергетском кризом и потенцијалним миграцијама са
сјевера на југ Европе.
Имајући у виду извјесне промјене у стратешком планирању у области одрживости и
развоја Републике Српске, нужно је обезбиједити и модернизовати управљање промјенама кроз јачање институционалног оквира и реорганизацију институција Републике
Српске.
Дугогодишњи негативни демографски трендови потакнути лошим природним прираштајем, старењем становништва и континуираним растом миграција становништва
према земљама Европске уније, условили су драматичан пад понуде радне снаге.
Кључни циљ или главна визија система Републике Српске треба да буде преусмјерена
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на младе, кроз корекције у прерасподјели. Нужно је креирати низ конкретних и системских мјера подршке младима у смјеру афирмације рада, њиховог ранијег укључивања у свијет рада и формирања породице.
Имајући у виду квалитет и приступе промјенама у образовним системима на просторима на које грађани Републике Српске мигрирају, посебан акценат потребно је ставити на модернизацију образовног система, не само у сегменту његовог прилагођавања
потребама тржишта рада, него првенствено његовом прилагођавању технолошком
развоју и Стратегији одрживог развоја Републике Српске. Иако је примјетан ограничен
напредак у повезивању система образовања и привреде (средње образовање), нужно
је у кратком року кренути одлучније у реформу образовања са циљем модернизације
преноса знања и уопште процеса учења, ране селекције, формирања центара изврсности и ранијег увођења ученика и студената у свијет рада.
Кроз смањење фискалних и парафискалних оптерећења, рационалнијом, транспарентнијом и ефикаснијом јавном потрошњом (потрошњом државе), била би остварена редистрибуција у корист младих и раст животног стандарда грађана бржом конвергенцијом доходака са земљама ЕУ.
За наведене реформске активности потребан је општи друштвено-политички консензус, као и институције које посједују интегритет. Прилика за унапређење интегритета пореских и инспекцијских органа, као кључних институција Републике Српске, могућа је кроз реализацију активности на сузбијању неформалне економије, са којом се
Република Српска већ дужи низ година суочава, са малим или готово занемарљивим
ефектима, што у коначници резултира присутношћу корупције и ниским нивоом повјерења грађана у институције.
Дигитализацију образовног система, управе и економије видимо као шансу коју
наша заједница може искористити да превазиђе проблеме јавне потрошње, неформалне економије и уопште проблема у прерасподјели друштвеног богатства. У кратком
периоду могуће је да кроз процес дигитализације створимо ефикасну администрацију
и конкурентну економију која ће на бази ефикасног управљања природним и људским
потенцијалом, стварајући довољно вриједности за достојанствен живот грађана, ухватити корак са развијеним економијама.
Поред изазова условљених појавом пандемије, развојем конфликата широм свијета и посљедично енергетском кризом која ће компликовати имплементацију Зелене
агенде, посебно наглашавамо да приступ стратешком и економском планирању мора
уважавати принципе и циљеве прокламоване у наведеном документу, као и обавезе
које проистичу из међународних уговора и споразума.
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Унија послодаваца Републике Српске на основу наведеног, а у сврху припреме документа Програм економских реформи Републике Српске 2023–2025, предлаже 10 реформских приоритета:
1. Унапређење стратешког оквира;
2. Унапређење институционалног оквира;
3. Системске мјере подршке младима;
4. Модернизацију образовног система;
5. Смањење финансијских и административних оптерећења на привреду;
6. Ефикасније коришћење природних и људских потенцијала корекцијом у прерасподјели;
7. Дигитализацију управе и економије;
8. Сузбијање неформалне економије;
9. Транзицију из линеарне у циркуларну економију;
10. Унапређење пословног амбијента на нивоу заједничких органа
Босне и Херцеговине.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРИЈЕДЛОГА УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Унија послодаваца Републике Српске је, у складу са досадашњом праксом, и цијенећи допринос чланства утврђивању приједлога за Програм економских реформи,
провела значајан број дискусија у оквиру удружења послодаваца. Формирањем Економског савјета остварен је дијалог пословне, научне и стручне заједнице, из којег је
проистекао значајан број приједлога за Програм економских реформи, али и створена
платформа да у наредном периоду синергијом научне и пословне мисли даје допринос препознавању структурних економских и социјалних проблема, као и капацитета
за спровођење усаглашених стратешких приступа заједно са институцијама система.
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1. УНАПРЕЂЕЊЕ
СТРАТЕШКОГ ОКВИРА
1.1. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2023–2030.
Република Српска има већи број секторских стратегија, неке од њих су усвојене уважавајући нови Закон о стратешком планирању Републике Српске и пратећу методологију. Међутим, недостаје кључни стратешки документ, као стратешки документ/основ
за израду секторских и осталих стратешких докумената, којим би се избјегла и могућност њихове међусобне неусклађености. Битна претпоставка будућег координисаног
развоја Републике Српске јесте израда и усвајање Стратегија одрживог развоја Републике Српске за наредни седмогодишњи период.
Израда Стратегије развоја Републике Српске дефинисана је и самим Законом о стратешком планирању, а има вишеструку корист:
 Економску – Стратегијом би се на систематичан начин дефинисале стратешке гране привреде и мјере за њихово унапређење, а са циљем да се структура привреде
Републике Српске измијени како би у значајнијоj мјери преовладале оне гране
привреде које доприносе бржем привредном расту, а посебно расту плата и посљедично задржавању радне снаге. Овакав приступ би омогућио и правилнију
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расподјелу у смислу равномјерног запошљавања кадрова и у јавном и у приватном сектору.
 Општедруштвену – Стратегија би на свеобухватан начин (а не парцијално и понекад и међусобно некоординисано) дефинисала развој не само економских већ и
других области (здравство, образовање, јавна предузећа, инфраструктура, култура...) повезаних са привредом и битних за дугорочан развој државе.
 Међународну – Стратегије одрживог развоја међународно су препознатљиве и
у складу су са УН Циљевима одрживог развоја, чиме стварају претпоставку за
усклађивање са међународним циљевима, а посљедично и за повлачење средстава из међународних извора на начин да се циљеви Стратегије одрживог развоја поклапају са дефинисаним УН Циљевима одрживог развоја.
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2. УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА
2.1. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Законом о републичкој управи Републике Српске надлежности за поједине привредне гране додијељене су различитим министарствима1, па се често дешава да су неке
гране привреде „запостављенеˮ, тј. посвећује им се мање пажње због фокуса на друге битне теме из ресорне надлежности (надлежни ресори се мање баве њима јер је
фокус на другим сегментима тог сектора, нпр. фармацеутска индустрија, прехрамбена
индустрија, туризам, ИТ индустрија, електро...), што посљедично има за резултат да
сви сектори немају исте услове за пословање (нпр. могућност кориштења подстицаја).

1
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*Министарство привреде и предузетништва – индустрија грађевинског материјала, металопрерађивачка, машиноградња, производња саобраћајних средстава, бродоградња, производња електричних машина и апарата, намјенска
индустрија, производња производа од гуме и пластике, индустријска прерада дрвета, производња и прерада папира,
прерада каучука, графичка дјелатност, текстил, кожа, сакупљање и примарна прерада индустријских отпадака; Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства – прехрамбена индустрија; Министарство енергетикe и рударства
– енергетика и рударство, хемијска индустрија; Министарство здравља и социјалне заштите – фармацеутска индустрија,
дјелимично здравствени туризам; Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо
друштво – ИТ сектор; Министарство трговине и туризма – туризам, трговина...

У том смислу је потребно извршити реорганизацију на начин да све гране привреде
имају исти третман у институционалном смислу (све гране имају надлежне организационе јединице за праћење њиховог рада, предлагање мјера за унапређење и спровођење тих мјера), a са циљем да се кроз појачању пажњу на конкурентне гране убрза
раст привреде.
Ово је могуће реализовати кроз:
а) јачање Министарства привреде и предузетништва новим ресорима (за дрвопрерађивачку индустрију – укључује целоулозно-папирну и графичку индустрију; за металну и
електро индустрију – укључује и намјенску индустрију; за прерађивачку индустрију
– хемијску и фармацеутску; за ИТ сектор и креативне индустрије; за инвестиције у туризам; за прехрамбену индустрију; за мало и средње предузетништво и занатство; за
привредни развој – додјела подстицаја; за економску сарадњу – извоз, страна улагања...;
за привредно право – привредни регистри и стратешко планирање). На тај начин формирати свеобухватно Министарство економије.
б) у другим министарствима препознати проблем и оснажити привредну компоненту. Први
приједлог је за пословну заједницу прихватљивији узимајући у обзир да је циљ формирања Министарства привреде и предузетништва управо и био одређивање једне централне тачке за потребе привреде и усклађивање појединачних мјера на једном мјесту.

Потребно је ојачати аналитичку и планску функцију у Министарству привреде и предузетништва, а која би била заснована на подацима са терена и истраживањима на
ширем плану. Ово посебно јер убрзане промјене на међународном плану захтијевају
и брзе реакције, па је потребно процјењивање раста домаће економије и ризика што
је чешће могуће, најмање једном квартално, и правовремено саопштавање резултата.
Да би претходно било могуће, неопходно је усвајање измјена и допуна Закона о
републичкој управи, којим би се извршила реорганизација за потребе свеобухватног
приступа привреди кроз једно министарство, а истовремено обухватиле и друге неопходне промјене (недостатак појединих ресора, преклапања појединих ресора – нпр.
недостатак ресора за унутрашњи регионални развој, рурални развој... све остале области које имају заједничке институције БиХ, а Република Српска нема).

2.2. РЕОРГАНИЗАЦИЈА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Потребна је финансијска, кадровска и стратешка реорганизација Развојне агенције
Републике Српске.
Циљ реорганизације јесте да се фокус рада усклади са кључним разлозима оснивања
Агенције (не базирати рад само на пројектима који се финансирају из ино-средстава).
Такође је потребно да Агенција своје активности у потпуности усклађује са ресорним
Министарством и са секторским стратегијама, уз значајнији ангажман Министарства
привреде и предузетништва у смислу давања смјерница и праћења рада ове агенције.
Развојна агенција захтијева и модернизацију у смислу организационих и кадровских
рјешења, на начин да прати трендове сличних агенција у региону.
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На терену је потребно ускладити рад појединачних институција (ИРБ РС, Развојна
агенција, Дирекција за инвестиције), како се послови не би преклапали (нпр. послове
привлачења инвестиција препустити Дирекцији за инвестиције, а остале двије институције да своје активности ускладе са својом мисијом).
Потребно је омогућити подршку послодавцима за аплицирање и реализацију пројеката из ЕУ фондова којима има приступ Босна и Херцеговина.
Надзор над радом свих институција од значаја за привреду ставити у надлежност
Министарства економије (АПИФ, Развојна агенција, Дирекција за инвестиције).

2.3. РЕОРГАНИЗАЦИЈА АПИФ-А (АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ)
Специјализација Агенције, као институције која пружа јавном и пословном сектору,
те грађанима, јефтине, брзе и поуздане услуге, како постојећих сервиса тако и будућих
који су неопходни у модерном свјетском и европском пословном окружењу, те постепено прерастање у централну институцију за регистре Републике Српске.
Посебни циљеви:
1. Прилагодити статусни и организациони облик Агенције захтјевима корисника и
тржишта;
2. Развијати нове сервисе према захтјевима тржишта и јавне власти;
3. Успоставити систем финансијске оправданости и одрживости;
4. Успоставити систем прилагођавања кадра новим захтјевима тржишта;
5. Омогућити развој административних сервиса на начин да се процедуре у значајној мјери аутоматизују и временом преведу потпуно у електронску форму искључењем папирне форме докумената и података;
6. Створити претпоставке за тачне и ажурне податке у реалном моменту;
7. Створити претпоставке да носиоци јавне власти могу располагати консолидованим сетом података;
8. Размотрити опцију укључивања АПИФ-а у систем републичке управе, укључујући
и директну везу са Министарством привреде и предузетништва.

2.4. ЈАЧАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ (ИРБ РС)
Јачање капацитета ИРБ (ИРБ РС) за кључне функције које су јој повјерене законом
и препознатљивости ове институције првенствено у смислу финансијске подршке
привреди. Остале активности ИРБ РС не дуплирати са другим институцијама (нпр. дио
који се односи на привлачење инвестиција).
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Приједлози за нове видове подршке ИРБ РС:
Због додатног притиска на раст цијена као резултат појаве инфекције ковид-19 и
међународних поремећаја, кроз повољне кредитне линије неопходно је осигурати технолошки развој и конкурентност домаћих компанија. Као могућа помоћ предлаже се
успостављање кредитне линије у износу од 150 милиона марака за технолошки развој
привреде и развој нових производа у сарадњи послодаваца и факултета кроз дугорочне кредите са ниском каматном стопом (успостављене кредитне линије ИРБ тренутно
не располажу средствима за овакву намјену).
Потребно је инсистирати и на враћању могућности директних пласмана путем ИРБ
РС уз успостављање одговарајућих услова који би спријечили кредитирање несолвентних корисника.
С обзиром на то да банкарски сектор у Републици Српској није прилагодљив потребама привреде у условима поремећаја (што је виђено током пандемије вируса корона,
али и поремећајима на међународном плану изазваних ратом у Украјини), неопходно
је осигурати домаће изворе финансирања за потребе домаће привреде који ће амортизовати недостатке банкарског сектора. Ово је могуће кроз оснаживање ИРБ да преузме
улогу националне банке (као оптимална опција), или кроз оснивање нове националне
банке Републике Српске.
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3. СИСТЕМСКЕ МЈЕРЕ ПОДРШКЕ
МЛАДИМА
Стање
Проблеми
 Редистрибуција у корист старијег становништва због негативних демографских
кретања и неадекватног система расподјеле;
 Слаб однос младих према раду и радним навикама;
 Неприлагођен и архаичан образовни систем и дугорочна незаинтересованост
младих људи за рад, раст и развој у оквиру образовног система Републике Српске
(није прилагођен технолошком развоју, интересима младих – прилагођен запосленима у образовању);
 Недовољно развијена економија која не може понудити високо продуктивна радна мјеста;
 Дугорочна политичка нестабилност и правна несигурност;
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3.1. МЈЕРЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА
Кроз флексибилизацију радног односа односно свих облика рада, нужно је обезбиједити афирмацију рада и радних навика у нашој заједници и раније укључивање
ученика и младих у свијет рада. Имајући у виду да наша заједница има веома велик
удио неактивног становништва, посебно је забрињавајуће да је пословна заједница
приморана да иницира ангажовање странаца. То указује на озбиљну структурну неповезаност радне снаге и тржишта рада, проблеме заједнице који се односе на афирмацију рада, радних навика, присутност неформалне економије и друге аномалије које
могу бити превазиђене флексибилизацијом регулаторног оквира. Посебно наглашавамо дигитална рјешења, флексибилност пореских и регулаторних институција, која
у кратком року могу ријешити проблем неповезаности између радног потенцијала и
тржишта рада у Републици Српској.
У вези са горе наведеним, Унија послодаваца предлаже сљедеће мјере:
 Израдом посебног закона омогућити електронску процедуру радног ангажовања ученика, студента или незапосленог лица (нова врста уговора, опорезивог
минималном пореском стопом или само осигурањем за безбједност на раду, попуњавање апликације од стране послодавца).
 С обзиром на то да процедура заснивања радног односа подразумијева упис у
јединствени регистар, потребно је претходно наведеним процедурама унаприједити и заснивање радног односа електронским путем;
 У сарадњи са Пореском управом РС, кроз корекцију и прилагођавања јединственог система, потребно је омогућити pre paid уплату пореза и доприноса и тиме
омогућити законит радни ангажман од 1 до 30 дана мјесечно куповином ваучера или куповином пореза и доприноса по систему допуне телефонског рачуна
(претходно је потребно обавити тестирање на потенцијалне злоупотребе система);

3.2. ПОРЕСКЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЕ И ДРУГЕ СТИМУЛАЦИЈЕ
 Субвенција за куповину прве некретнине (у износу ПДВ-а на прву некретнину).
 Поврат пореза и доприноса за новозапослене раднике и за новоосноване компаније (укључујући и микро) за прву годину пословања, чији власници су млади.
 Осигурати системске обуке за младе: како основати пословни субјекат, како водити фирму, који порези треба да се плате и како их платити (непознато пословање
изазива отпор и страх од отварања бизниса и изласка из сиве зоне).
 Формирати интерресорну радну групу и обезбиједити корекције прописа из области рада, образовања и пореза, како би се млади стимулисали на рад у раним
периодима развоја и како би им се то омогућило у пракси (усвајање Закона о ученичком и студентском раду, другачије опорезивања рада и образовања са циљем
стимулисања рада на пракси, рада током распуста, односно са циљем ранијег
увођења младих у свијет рада и овладавања етиком и културом рада – накнаде
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на пракси неопорезиве, рад на распусту неопорезив). Како би пројекат заживио,
користити добре праксе региона у успостављању програма брзог пријављивања
ученика и студената.
 Програм подршке приправницима задржати, али уз ограничење за потребе јавне управе (у постотку или за поједина занимања).
 Осигурати вртиће и продужени боравак у већини школа за најмање двије године, како би младим родитељима био олакшан рад, а истовремено би се ријешило
питање вишка радне снаге у образовању;
 Успоставити Владин програм медијске промоције добрих пракси у циљу промоције предузетништва и знања (друштвено одговорних послодаваца, највећих и
одговорних пореских обавезника, технолошки напредних компанија, међународно препознатљивих производа, брзорастућих компанија, итд.)
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4. МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ
СИСТЕМА
Стање
Имајући у виду континуиран пад броја ученика, као и континуиран раст броја запослених у образовању у протеклих 10 година, кључни корак у промјени приступу финансирања и модернизацији система образовања представља преусмјеравање средстава
која се тренутно троше на плате запослених (92% од укупног буџета Министарства просвјете и културе) на модернизацију наставних процеса.
Индекс хуманог развоја БиХ у 2019. години износи 0,769. Дјеловање на компоненте индекса хуманог развоја: образовање, здравство и национални доходак мјерен паритетом куповне моћи израженом у доларима, позитивно утиче на економски раст.
Уколико бисмо овај индекс поправили на ниво од 0,83, то би резултовало додатним
стопама економског раста од 2,3% годишње. Улагање у људски капитал постаје један од
императива уколико желимо постићи веће стопе економског раста.
Кључни изазов система образовања, поред великог броја запослених, представља
технолошки развој, који уједно представља и изазов за будуће функционисање економије која ће се суочити са промјеном структуре привреде, потребом стварања квалитетних радних мјеста.
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Проблеми
 Вишак радника у основном и средњем образовању;
 Образовни систем прилагођен интересима запослених у образовању, а не интересима ученика и заједнице у цјелини;
 Низак ниво средстава за материјална улагања (креће се од 5% до 10% од укупног
Буџета РС за просвјету и културу);
 Нерационална мрежа школа са великим бројем подручних школа са малим бројем
ученика;
 Врло ниска опремљеност средњих стручних школа;
 И др.
Приједлози за унапређење образовног система
Образовање je кључ опстанка Републике Српске јер је образовано становништво
претпоставка за њен развој, а реформа образовања основ за останак нових нараштаја,
који у све већем броју, усљед недовољног квалитета образовања, одлучују да се школују изван Републике Српске и тамо и остају.
Знање је кључни ресурс за напредак друштва. Сматра се да су најпрофитабилније
инвестиције у 21. вијеку улагања у науку и образовање.
Из тог разлога, образовање и стварање претпоставки за унапређење образовања
морају постати кључни приоритет свих политика Републике Српске.
Једна од важних мјера јесте стварање материјалних претпоставки за школство (опремање кабинета, опремање домова за ђаке и студенте...). Издвајања су веома мала у
односу на корист.

10 километара аутопута = материјално опремање свих школа

4.1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Унаприједити материјалне предуслове за основно образовање (уз смањење трошкова
гдје је могуће):
 Материјалне трошкове повећати на ниво да однос средстава за лична примања
запослених у школама и материјалних трошкова буде 70% : 30% (тренутно је 90%
: 10%, што школама не оставља простор за битне сегменте развоја – опремање
кабинета, образовање кадра, организовање других садржаја...)
 Осигурати продужени боравак у већини школа за најмање двије године, како би
младим родитељима био олакшан рад, а истовремено би се ријешило питање
вишка радне снаге у образовању
 Гдје је могуће, због економичности, рад у школама организовати само у првој
смјени
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Унапређење квалитета наставе
 Извршити промјене – модернизацију наставних планова и прилагодити их савременим приступима образовању, измјеном регулативе омогућити брзо ревидирање и прилагођавање НПП динамици технолошких, комуникацијских и других
промјена
 У НПП треба да буду заступљенији и значајно квалитетнији садржаји из информатике, програмирања, предузетништва, финансијске писмености, техничког образовања
 У сарадњи са домаћим ИТ компанијама, модернизовати постојеће начине преноса знања увођењем видео-садржаја, дигиталних уџбеника и др.
 Извршити опремање свих учионица и кабинета најмодернијим училима и комуникацијским алатима (два ђака – један Ipаd – лаптоп / видео-бим, озвучење, паметне табле и др. / 5Г у свим школама);
Унаприједити квалитет наставног кадра
 С обзиром на динамику промјена, успоставити стално стручно усавршавање на
основу Каталога тема које ће бити акредитоване и које ће утицати на напредовање директора, наставника и стручних сарадника
 Усвојити Правилник о сталном стручном усавршавању, оцјењивању и напредовању директора, стручних сарадника и наставника. Циљ је да ниво знања и компетенција стечених кроз континуирану едукацију наставног кадра треба да представља кључни критеријум у даљој селекцији наставног особља
 Успоставити спољашње вредновање квалитета рада школа, које ће укључити и  
квалитетан систем вредновања наставног кадра
Успоставити систем усмјеравања ученика у оне области у којима имају највише
развојних капацитета
 Успоставити принцип ране селекције на бази најмодернијих психометријских
модела и досљедно примјењивати утврђене критеријуме. У наставном и ваннаставном процесу употребљавати најмодерније алате у процјени психолошких
профила ученика, са циљем што ранијег препознавања њихових преференција и
других карактеристика важних за развој ученика
Промовисати знање
 Успоставити квалитетан систем награђивања надарених, талентованих и успјешних ученика – рад, залагање, друштвена одговорност, иновације и др. (Организација кампова, подстицаји за учешће на међународним такмичењима, подстицај
за упис у више степене образовања, стипендирање)
Успоставити систем сталног праћења квалитета наставе и у континуитету унапређивати
основно образовање
 Успоставити јаван и свеобухватан систем контроле стечених знања и компетенција ученика (Спољашње вредновање знања ученика, завршни испити по завршетку основне и средње школе)
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4.2. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Приоритети:
Хитно започети са успостављањем реорганизоване мреже средњих школа базиране
на стварним потребама и економској оправданости њиховог постојања
 Реформисати мрежу средњих школа на основу претходне анализе оправданости
постојања појединих школа са промјенама у структури занимања у њима, што
подразумијева и гашење одређеног броја школа и занимања (Мрежа средњих
школа кључ је свих промјена у средњем образовању). У вези са претходним,
реорганизовати гимназије на начин да пруже повећан фонд часова из тражених
предмета (нпр. техничких предмета).
Унаприједити материјалне предуслове за средње образовање
 Материјалне трошкове повећати на ниво да однос средстава за лична примања
запослених у школама и материјалних трошкова буде 70% : 30% (тренутно је 90%
: 10%, што школама не оставља простор за битне сегменте развоја – опремање
кабинета, образовање кадра, организовање других садржаја...)
Остале активности:
Унаприједити квалитет наставног кадра
 Усвојити и примијенити Правилник о обавезном стручном образовању, усавршавању, оцјењивању и напредовању директора, стручних сарадника и професора
 Измјена Закона о платама, а у вези са стручношћу кадра
 Успоставити систем снимања часова, како за потребе дигитализације тако и унапређење квалитета наставног кадра
Успоставити систем вредновања квалитета школа и усклађености са потребама
тржишта рада и националним приоритетима
 Оснажити улогу и капацитет локалних и регионалних савјета за образовање
 Установити систем акредитације средњих школа на бази нивоа опремљености
школа, нивоа компетенција кадрова, као и броја запослених ученика након завршетка средњег стручног образовања (Спољашње вредновање квалитета рада
школа)
 Успоставити програм праћења ученика након завршетка школовања ради утврђивања у којој су струци почели радити и других података битних за креирање уписних политика и политика запошљавања (у сарадњи са Заводом за запошљавање)
Унаприједити квалитет наставе кроз значајније учешће праксе
 У оквиру Министарства просвјете и културе Републике Српске формирати посебно
Одјељење за унапређење образовања ученика који практичну наставу похађају
ван школе, те побољшана сарадња образовања и привреде
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 Усвојити Закон о ученичком и студентском раду  
 Успоставити стандарде опремљености кабинета практичне и стручне наставе
 Уложити у опремање средњих школа кроз покретање посебног Програма опремања средњих школа у Републици Српској, који ће заједнички финансирати Влада
Републике Српске, послодавци, локалне заједнице, донатори
Промовисати знање
 Размотрити постојећи систем стипендирања средњошколаца (стипендирање дефицитарних занимања није дало резултат). Стипендије везати за успјех у школи и
стипендирати најуспјешније
Цјеложивотно учење
 Пројекте преквалификације и остале пројекте подршке образовању вратити у
формални систем образовања како би ефекти били системски и квалитетнији

4.3. ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Модернизација ВШУ и унапређење квалитета наставе
 Реформисати студијске програме на јавним ВШУ (спајање у двопредметне програме, гашење програма за којима не постоји потреба, јавни интерес нити интересовање студената), промјена нивоа (са првог на други ниво) и обима (са 180 ЕCTS
на 240 ECTS, односно 300 ECTS, увођење STEAM система на наставничке студијске
програме) студија на програмима за које се показало да не задовољавају захтјеве
и потребе тржишта, оснивање програма за којима регионално или глобално постоји потреба на тржишту рада
 Повећати ниво улазних компетенција кандидата који се уписују на студијске програме (нарочито на оне које воде до регулисаних професија: медицина, здравство, фармација, архитектура, грађевинарство, право, педагогија / наставнички
програми, психологија) кроз увођење пријемних испита и минимума просјека
оцјена из средње школе
 Увести провјеру знања енглеског језика код кандидата који се уписују на студијске
програме уз обавезу похађања припремне наставе из овог језика за оне који не
испуне услове у погледу познавања језика
 Успоставити систем праћења научно-наставних и стручних компетенција редовних
професора као периодичну провјеру испуњености услова за избор у ово звање
 Омогућити стицање научног степена доктора наука кроз научноистраживачке
пројекте у сарадњи са домаћим и/или страним научноистраживачким институцијама
 Увести обавезну обуку за академско особље на ВШУ у циљу подизања дигиталних
компетенција
 Дигитализовати дио наставног процеса у проценту који не угрожава традиционални метод одржавања наставе већ га олакшава и омогућава интернационализацију
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студија и рационализацију наставних ресурса нарочито на програмима са малим
бројем студената
 Успоставити или унаприједити већ постојећи легислативни оквир за успоставу
квалификационог оквира, дуалног образовања, заштиту регулисаних професија,
студентског рада, оснивања заједничких студија (Joint Degrees и Double Degrees)
 Довршити програмску акредитацију свих програма на свим акредитованим ВШУ у
Републици и континуирано пратити примјену мјера које су препоручене од стране
комисија за акредитацију
 Обезбиједити систем праћења успјешности ВШУ кроз анализу примјене стечених
компетенција од стране студената
Усклађивање са потребама тржишта рада
 Утврдити стварне потребе тржишта (укључујући образовне установе свих нивоа)
за образовањем кадрова, укључујући и кадар са програма који по ужој области
припадају националним идентитетским дисциплинама
 Утврдити стварну цијену коштања студијског програма и систем финансирања из
буџета само оног кадра за којим постоји потреба на тржишту рада или јасно утврђен јавни интерес од стране Владе
 Обавезати ВШУ на израду стандарда квалификација и стандарда занимања за све
квалификације које се могу стећи на домаћим ВШУ и обезбиједити им за то кадровску и експертску подршку од стране Владе, Министарства и Агенције за високо образовање
 Формирати Центре изврсности (развојно-ресурсне центре) са циљем синергије
знања и захтјева тржишта рада
 Основати Иновациони фонд као централни фонд за сва буџетска издвајања и улагања пословне заједнице и послодаваца у циљу финансирања пројеката
 Увести кратке програме студија (60–120 ECTS) на ВШУ за оне који покажу интерес
за то, уз претходно успостављену формалну сарадњу са послодавцима у форми
уговора, а ради обезбјеђивања кадрова са специфичним знањима и вјештинама
које су потребне тржишту рада у кратком временском периоду
 Повећати број часова практичне наставе и студентске праксе на свим студијским
програмима на висину европских стандарда за такву врсту програма
 Формирати „spin-offˮ на ВШУ у циљу развоја предузетничких иницијатива и сарадње са привредом
 Унаприједити систем мјера за подршку студентима дефицитарних занимања уз
увођење додатних мјера (осим стипендирања)
Унапређење унутрашње ефикасности рада ВШУ
 Донијети јединствену одлуку на нивоу Републике да се неће изводити студијски
програми на којима не постоји минимална наставна група, те обезбиједити студирање на другој ВШУ у Републици за студенте уписане на те програме, укључујући
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пружање помоћи у облику стипендије за боравак у мјесту ван боравишта, те услуге студентског смјештаја и исхране
 Основати институте, факултете/академије на којима је број студената у сталном
опадању те не постоје услови за одвијање наставе због непостојања минималних
наставних група, уз обавезу запошљавања наставника са тих факултета/академија
у институте са истим радноправним статусом и обавезом да умјесто одржавања
наставе обављају научноистраживачки рад те пишу, припремају и спроводе развојне пројекте
 Јасно дефинисати националне идентитетске дисциплине и програме за чији опстанак постоји јавни интерес Републике
 Реформисати систем норматива и финансирања плата запослених на јавним ВШУ
на начин да се плата дијели на дио који се остварује радом у настави, дио који се
остварује научноистраживачким радом и дио који се остварује на остале начине
(консултације, сарадња са привредом, пројекти, и сл.)
Хитна интернационализација студијских програма
 Акредитовати програме на енглеском или другом страном језику уз обавезу обезбјеђивања наставног кадра са познавањем страног језика као и обавезу оних
који га не познају да, у року који им одреди ВШУ, стекну знања до нивоа напредног (Ц2)
 Убрзати интернационализацију високог образовања у свим облицима: закључивање билатералних и мултилатералних уговора о сарадњи са иностраним ВШУ,
који укључују долазну и одлазну мобилност студената и академског особља, развијање маркетиншких планова и активности на промоцији домаћих програма на
енглеском језику у неразвијеним и другим земљама гдје постоји интерес за студирање у Европи у циљу привлачења страних студената, повећање видљивости ВШУ
и њених програма ван граница БиХ
 Омогућити законску основу за оснивање заједничких студија, нарочито на другом
и трећем циклусу са иностраним и интернационалним/међународним организацијама које се баве научноистраживачким радом и чији је НИР непосредно везан
за потребе друштва и привреде
 Обавезати представништва Републике Српске у страним земљама да раде на промоцији домаћих студијских програма, нарочито оних који се изводе на енглеском
језику
 Увести обавезну обуку за академско особље на ВШУ у области писања пројеката
и коришћења европских и међународних фондова за развој науке и образовања
Промоција и подршка знању
 Оформити Фонд за студенте из којег ће се студенти кредитирати до завршетка
студија, а враћати кредит након заснивања радног односа
 Јачати инфраструктуру студентског стандарда кроз даља улагања у студентски
смјештај, олакшице, подстицаје и другу врсту финансијске и материјалне подршке
 Обавезати ВШУ да формирају алумни удружења студената
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5. СМАЊЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ И
АДМИНИСТРАТИВНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА
НА ПРИВРЕДУ
Стање
Поред редистрибуције у корист младих, нужно је обезбиједити корекцију расподјеле у корист оних радника који стварају нову вриједност, а то су прије свега радници
у привреди односно прерађивачкој индустрији Републике Српске. Провођењем Меморандума о заједничким политикама, Владе Републике Српске и Уније послодаваца
Републике Српске, дјелимично је коригована расподјела у корист радника у привреди.
Међутим, додатним растом јавне потрошње кроз раст пензија и плата у јавном сектору
у 2022. години анулирани су напори учињени у протеклом периоду у смислу корекције
расподјеле у корист радника у привреди. Раст или стагнација јавне потрошње на овом
нивоу у условима даљег раста демографских дефицита доводи у питање финансирање
система социјалне заштите, а са друге стране ствара додатни притисак на раст плата у
реалном сектору, што поготово нискоакумулативни сектори у кратком року неће моћи
издржати.
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Мјере
5.1. ЗАВРШИТИ ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА НЕПОРЕСКИХ ДАВАЊА
Влада Републике Српске је у новембру 2019. године формирала Радну групу за реформу пореских и непореских давања и процедура приликом уплате истих. Из Регистра
пореских и непореских давања издвојена су одређена непореска давања са приједлозима њиховог смањења, укидања или другачијег обрачуна.
У претходном периоду учињен је значајан искорак у смањењу непореских давања
укидањем посебне републичке таксе, смањењем појединих комуналних накнада, судских и административних такси, што је пословној заједници на годишњем нивоу донијело укупне уштеде од око 30 милиона КМ.
У наредном периоду планирано је да се настави са анализама и да се изврши додатно растерећење привреде и становништва путем смањења, укидања или другачијег
обрачуна појединих непореских давања.
Сходно препорукама радне групе за смањење непореских давања, потребно је финализовати процес у сљедећем:
Р.б. Приједлог непореских
давања за смањење/
укидање/оптимизацију

Број у
Опис / образложење предлагача
Регистру

Износ наплаћен у
2021. год. (КМ)

Корисник
прихода

1.

Накнада за
унапређивање
општекорисних
функција шума

56.

Предложено је укидање или смањење
стопе

17.648.715 КМ

Буџет РС

2.

Водне накнаде

43–48.

Предлаже се да МПШВ и Воде Српске
направе анализу конкурентности ове
накнаде у односу на окружење, као и
да се конкретније и јасније образложи
критеријум обрачуна накнаде

18.517.657 КМ

Буџет РС

(за све водне
накнаде)

Буџет
локалних
заједница
Воде Српске

3.

Накнада за упис права
на непокретности
и упис и брисање
хипотеке

89.

Предлаже се смањење кроз измјену
начина обрачуна накнаде

РУГИП није
доставио износе
прикупљених
средстава по овом
основу

РУГИП

4.

Допринос за
финансирање
послова премјера
и успостављања
катастра непокретности
из Програма
послова премјера и
успостављања катастра
непокретности

96–97.

Предлаже се:

2.883.652 КМ

РУГИП

1. да се укине накнада
2. да се смањи на 0,1%
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5.

Накнада за копије
геодетских планова
у дигиталном
(векторском) облику

101.

Предлаже се смањење накнада

(4.694.543 КМ)
(податак о приходу
представља
укупан приход
од коришћења
података. Дакле
ради се о више
давања. 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103,
104, 105,106, 107)

РУГИП

6.

Накнада за
оптерећивање животне
средине амбалажним
отпадом

69.

Предлаже се покретање иницијативе
од стране Републике Српске за
изједначавање са износима који се
плаћају у ФБиХ

(316.722 КМ је
приход из 2018.
године; новог
податка немамо)

Фонд за
заштиту
животне
средине

7.

Средства за
финансирање
посебних мјера
заштите од пожара
– Противпожарна
накнада

204.

Предложено је укидање ове накнаде,
јер представља парафискални намет на
привреду

7.911.606 КМ

Буџет ЈЛС

Предложено је да обвезници
ове накнаде буду само одређени
привредни субјекти

Републичка
управа
цивилне
заштите

Министарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и
информационо друштво је предложило
да се одређена средства од накнаде
издвајају за покретање истраживачких
пројеката из ове области
8.

Чланарина Привредној
комори Републике
Српске

611.

Измјене и допуне Закона о Привредној
комори Републике Српске

Привредна
комора
Републике
Српске

5.2. СМАЊЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА И
ФОРМАЛНОСТИ И ЊИХОВА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
5.2.1. Имплементација пројекта Оптимизације административних
процедура и формалности на републичком нивоу
Влада Републике Српске је крајем 2021. усвојила акциони план смањења административних процедура и формалности (дозволе, потврде, рјешења), са циљем смањења
трошкова, времена и процедура за потребе грађана и пословне заједнице.
Број формалности који је предложен за укидање је 42 (од укупно 932), што у проценту износи 4.40%, број формалности који је предложен за поједностављење је 243, што
у проценту износи 25.47%, остале формалности није потребно мијењати.
Пројекат је потребно финализовати према предвиђеном плану и дати пуну подршку
његовој реализацији.
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5.2.2. Започети са пројектом оптимизације административних
процедура и формалности на локалном нивоу
Завршити већ започети пројекат оптимизације административних процедура на републичком нивоу и по истој методологији реализовати пројекат на локалном нивоу у
што већем броју јединица локалне самоуправе, а са циљем смањења времена, процедура и трошкова при издавању дозвола, потврда и других формалности које издају
републички и општински органи, користећи се процесом дигитализације гдје год је то
могуће. Резултате пројекта користити као квалитетну подлогу за успостављање што
већег броја електронски доступних услуга за грађане и послодавце.

5.3. СТИМУЛАТИВНЕ МЈЕРЕ ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
 Признавање изградње објеката у одбитну ставку пореза на добит;
 Квалитетније дефинисање пореза на непокретности кроз:
 Ширење обухвата пореских обвезника и непокретности – у току је провођење
пројекта.
 Ширење обухвата обвезника пореза на непокретност. Потребно је интензивирати активности у оквиру пројекта, те измијенити закон и подзаконске
акте како би се постигао жељени циљ.
 Прецизирати надлежности и обавезе свих институција укључених у процес прикупљања и анализе података потребних за утврђивање основице пореза на непокретности;
 Детаљно уредити утврђивање почетних вриједности непокретности у јединицама
локалне самоуправе;
 Размотрити измјену пореских стопа пореза на непокретности у смислу увођења
диференциране стопе која би се утврђивала у односу на већу вриједност непокретности или број непокретности истог пореског обвезника;
 Измијенити казнене одредбе у циљу додатног санкционисања непоштовања закона.

5.4. РЕФУНДАЦИЈА БОЛОВАЊА НАКОН 30 ДАНА
Потребно је предвидјети да се из средстава Фонда здравственог осигурања исплаћују и доприноси и порез на накнаду, а не само нето накнада плате. Такво рјешење
већ је присутно у другим земљама нашег окружења.
У Републици Србији, након првих 30 дана спријечености за рад, који падају на терет
послодавца, накнада зараде која припада запосленом који је привремено спријечен за
рад уплаћује се на намјенски рачун послодавца од стране Републичког фонда за здравствено осигурање у бруто износу, а послодавац је у обавези да из тог износа уплати
порезе и доприносе на накнаду зараде. У Републици Хрватској, послодавац сноси нак27

наду плате у случају привремене спријечености за рад радника у трајању до 42 дана. За
спријеченост за рад која траје дуже од тога накнада плате са припадајућим порезом и
доприносима исплаћује се на терет Хрватског завода за здравствено осигурање.

5.5. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
 Измјена Закона о уређењу простора и грађењу
Поједноставити и скратити процедуре за прибављање документације и за издавање грађевинске дозволе, и провести дигитализацију, јер садашње стање успорава инвестиције.
 Измјена Закона о привредним друштвима
Закон о привредним друштвима не обезбјеђује потребну заштиту мањинским
акционарима, и тиме дестимулише формирање инвестиционих фондова који би
улагали у привредна друштва, што је посебно значајно у периоду када се банке
повлаче из послова финансирања привреде.
 Измјена Закона о заштити на раду
Ради постизања боље заштите на раду, потребно је промијенити законска рјешења како би се инспекторима за заштиту на раду дала већа овлаштења и одговорности, а све у циљу спречавања повреда на раду, нарочито у секторима попут
грађевинарства.
 Измјена / нови Закон о раду
Потребно је укинути постојеће ограничење прековремених сати и у пуној мјери
користити могућност електронске евиденције радног времена, што би довело и
до остварења заштите права радника на повећање плате за прековремени рад,
рад на државни празник и у друге нерадне дане. Додатне измјене у области радног законодавства обрађене су у поглављу  6. Ефикасније коришћење природних
и људских потенцијала корекцијом у прерасподјели.
 Донијети Закон о електронској трговини
Овим законом потребно је дефинисати електронску трговину у циљу заштите трговаца од конкуренције у виду страних онлајн ланаца који не плаћају порезе у
нашој земљи, и истовремено да би се заштитили потрошачи од могућих превара.
На овај начин повећали би се и републички приходи јер би се створили услови за
наплату ПДВ-а од онлајн трговаца из иностранства.
 Закон о девизном пословању
Потребно је нека рјешења уједначити са рјешењима из Федерације БиХ, прецизирати утврђивање статуса привременог боравка клијента банке, прецизирати одреднице попут „умјерен износˮ, „исељеникˮ, као и директна улагања у којима улагач стиче испод 10% процената учешћа у капиталу и гласачким правима. Потребно
је донијети подзаконске акте којима би се ближе прописали услови и достављање
потребне документације од стране клијената за спровођење налога за плаћање
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према иностранству, као и прописивање случајева (изузетака) у којима ће банке
моћи спроводити налоге клијената без достављања основа плаћања. На овај начин, банке би лакше могле извршавати своје законске обавезе, а ризик од спровођења симулираних уговора би био смањен. Као један од изузетака плаћања
девизама и ефективним  страним  новцем у Републици Српској, предлажемо да
се уврсте донације у хуманитарне, научне и културне сврхе. Такође, предлажемо
да се пренос девиза „са једне девизне штедне књижице на другу девизну штедну
књижицу, односно са једног девизног рачуна на други девизни рачунˮ може вршити и између супружника и сродника, а не само рачуна истог лица. Потребно је
законом или подзаконским актом прецизирати начин на који нерезидент плаћа
купљену некретнину у РС. Неопходно је прецизирати и одредбе које се односе
на третман иностраних хартија од вриједности, мјењачке послове, те одредбе о
условима одобравања финансијских кредита и зајмова нерезидентима, а посебно
за физичка лица. Предлажемо увођење обавезе пријаве Министарству финансија
свих кредитних послова са иностранством, не само за правна лица, како је сада
случај. И у дијелу Прекршаји потребно је прецизирати одредбе јер садашње рјешење доводи до потешкоћа у разликовању  прекршајне одговорности банке у односу на друге учеснике девизног пословања.
 Усвојити Закон о ученичком и студентском раду
Овим законом би се обезбиједило лакше пријављивање у потребне евиденције,
и дао основ за повољнији порески третман за привремене и повремене послове,
као и ученичку и студентску праксу коју обављају ученици и студенти у Републици
Српској. Циљ је да се повећа број ученика и студената који су радно ангажовани, који би кроз рад стицали искуство и доприносили лакшем финансирању свог
школовања. На овај начин можемо допринијети останку младих у Српској, као и
помоћи послодавцима у ситуацији недостатка радне снаге.
 Закон о е-управи
Закон о е-управи за циљ има успостављање јединственог интероперабилног и системског развоја електронске управе.
 Нови закон о информационој безбједности
Потребно је законски уредити ову област са циљем успостављања стандардизованог управљања информационом безбједношћу, критичном, кључном и другом
информационом инфраструктуром, јавном управом и пословним субјектима.
 Закон о подстицајима у ИКТ индустрији
Потребно је иницирати доношење сета финансијских и нефинансијских мјера са
циљем успостављања стимулативног правног оквира за убрзан развој ИКТ индустрије, развој домаћег тржишта, ИК технологија и дигиталне економије.
 Закон о државним службеницима
Нови Закон о државним службеницима треба израдити у складу са принципима
ЕУ и СИГМА уз отклањање недостатака који су се појављивали у претходном периоду, као и рјешавање транзиције службеничког система који у свом тренутном об29

лику показују одређене недостатке у примјени, а посебно у смислу трансфера са
једног на друго радно мјесто. При томе, треба урадити анализу сваког радног мјеста уз јасан опис послова и свести их само на неопходне послове из дјелатности
органа у којем су запослени а у складу са одредбама Закона о републичкој управи.
Посебну пажњу посветити дефицитарним  кадровима, а гдје није могуће остварити попуну или одрживост тог радног мјеста замијенити га путем изнајмљивања
услуга.
Брисати појам „намјештеникˮ због злоупотреба.  У вези с претходним, потребно
је и јасније дефинисти одредбе које се односе на високо образовање, а посебно
обратити пажњу на квалификациони оквир 180–240 ECTS.
 Закон о платама
Нови Закон о платама треба садржавати платне разреде и степенасти систем одређивања плате јер се дешава да службеник исте категорије али различите „тежине послаˮ има исту плату. Одговорност даје и веће шансе како за напредовање
тако и за плату, али и основ за деградирање и мања примања.
 Закон о инспекцијама
Неопходно је објединити све инспекције у Републичкој управи за инспекцијске
послове, ради постизања бољег квалитета инспекцијске контроле и спречавања
двоструких контрола.
 Ускладити Закон о архиви са регијом
Потребно је укинути обавезу чувања папирне архиве за компаније које посједују
прописано направљену дигиталну архиву. Модернизацијом застарјелог закона
постигло би се и смањење потрошње папира, лакше кориштење архиве за послодавце и институције / Инспекторат, већа ефикасност запослених.
 Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српскеˮ, број 90/17) – хигијенски минимум и санитарне књижице
Предлажемо да се члан 20. став 1. тачка 1. мијења и да гласи:
Ради спречавања преношења заразних болести, под санитарни надзор стављају
се лица која раде на сљедећим пословима:
1) у производњи, преради, промету неупакованом храном;
Потребно је укидање свих санитарних књижица.
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6. ЕФИКАСНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ И ЉУДСКИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА КОРЕКЦИЈОМ У
ПРЕРАСПОДЈЕЛИ
Стање
Ефикасно коришћење људског потенцијала представља суштину политичког и економског система односно дјеловања једне заједнице. Систем расподјеле – редистрибуције природних и јавних потенцијала Републике дугорочно је нарушен и перципиран
је као неправедан јер становништво не препознаје овакав систем као адекватно мјесто
за живот. Кључ реформских процеса који иде у правцу стварања одрживог система Републике Српске је у корекцији расподјеле:
1. у корист младих – најпроактивније и најпродуктивније популације становништва;
2. у корист радника који стварају нову вриједност;
3. једнакости у коришћењу и управљању природним и јавним ресурсима Републике.
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6.1. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Стање
Постојеће радно законодавство не дјелује афирмативно у смислу рада и радних навика и не уважава економски – тржишни оквир у којем је наглашена продуктивност.
Наведени регулаторни оквир не само да урушава конкурентност домаће економије и
афирмише потрошњу, него и ствара предуслове за неадекватну расподјелу – редистрибуцију у заједници, која за посљедицу има редистрибуцију у корист старијег становништва, што у коначници шаље лошу поруку младима и продуктивнијем дијелу популације који напушта Републику Српску.
Унија послодаваца Републике Српске сматра да је потребно донијети нови Закон о
раду са циљем његовог прилагођавања тржишним условима пословања, глобалним
процесима потакнутим технолошким развојем и климатским промјенама. Све наведено указује на потребу флексибилизације радног односа и кроз такав приступ балансирања односа између рада и капитала.

Приједлози и препоруке
 Доношење новог Закона о раду са циљем флексибилизације радног односа са
уважавањем функционисања заједнице на принципима тржишне економије и са
фокусом на продуктивност рада;
 Доношење Правилника о утврђивању износа најниже плате.

6.2. СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стање
 Негативни демографски трендови (ниска стопа укупног фертилитета, старење становништва, продужење животног вијека, миграције)
 Недовољно циљана социјална заштита (прима велики број оних који нису у систему социјалне потребе)
 Неадекватни износи социјалне накнаде (због тога што социјалне накнаде примају
и они који не би требало, износи који се примају недовољни су да задовоље потребе оних којима је социјална заштита пријеко потребна)
 Значајно присуство неформалне економије (исплата дијела плате у „кешуˮ, неевидентирање промета и др.)
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Приједлог мјера
 Израдити социјалну карту Републике Српске (USAID је заинтересован да пружи
техничку и финансијску помоћ, у Генерални секретаријат Владе Републике Српске
већ је достављен приједлог Меморандума о сарадњи)
 Израдити анализу и пројекције кретања система социјалне заштите по садашњим
принципима и након израде социјалне карте
 Дефинисати нови модел финансирања социјалне заштите
 Ограничити плаћање готовим новцем односно афирмисати у што већој мјери картично плаћање

6.2.1. Систем здравствене заштите
Стање
 Висока и неконтролисана потрошња у здравственом систему;
 Негативни демографски трендови (ниска стопа укупног фертилитета, старење становништва, продужење животног вијека, миграције, смањење радно способног
становништва у односу на укупно становништво);
 Дата права појединим категоријама становништва за која не постоји адекватна
уплата у систем здравствене заштите;
 Значајно присуство неформалне економије (исплата дијела плате у „кешуˮ, неевидентирање промета и др.);
 Злоупотребе боловања;
 Акумулиране неизмирене обавезе;
 Проблематика цијене услуга које ФЗО плаћа здравственим установама;
 Превелика мрежа здравствених установа;
 Висока зависност здравственог система од доприноса запослених, и др.

Приједлог мјера реструктурисања здравственог система
 На бази доступних анализа Свјетске банке и осталих релевантних истраживања,
обезбјеђење уштеда у здравственом систему и уз финансијску подршку међународних финансијских институција, потребно је покренути процес реструктурисања здравственог система Републике Српске са циљем стварања претпоставки
за одрживо финансирање здравственог система, смањење дугова и подешавање
система потребама и интересима грађана Републике Српске;
 Кроз смањивање издатака за плате немедицинског кадра извршити повећање
плата за дефицитаран кадар у здравству – не кроз измјену тарифног система,
него кроз уговорене плате;
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 С обзиром на развој путне инфраструктуре (мрежа ауто-путева и путева), као и
континуирано смањење броја корисника здравствених услуга, размотрити даље
инвестиције у изградњу мреже здравствених установа и одрживост постојећих
здравствених установа;
 С обзиром на структуру прихода (90% из рада – из доприноса за здравство), као и
с обзиром на одговорност и заинтересованост за управљање средствима која долазе из рада, репрезентативним организацијама послодаваца и радника треба
омогућити да буду заступљени у Управном одбору Фонда здравственог осигурања РС;
 Континуирано уводити све здравствене установе у трезорски начин пословања
водећи рачуна о фискалним ризицима;
 Оптимизовати број запослених и ускладити са нормативима који се примјењују у
одрживим здравственим системима водећи рачуна превасходно о параметрима
– број становника, структура становништва и др;
 У управљање здравственим системом и здравственим установама укључити особе са менаџерским компетенцијама, искуствима и вјештинама;
 У сврху рационализације трошкова здравственог система, смањити мрежу здравствених установа на ниво који уважава демографске трендове (миграције – село/
град, природни прираштај и др.);
 Другим облицима здравственог осигурања (нпр. здравствени туризам) обезбиједити предуслове за развој приватно-јавног партнерства у области здравственог
осигурања;
 Утврдити више нивоа здравствене заштите који треба да буду сразмјерни нивоу
уплата по основу здравственог осигурања;
 Плате у здравству везати за цијену испоручене услуге у здравству;
 Дефинисати начин измирења неизмирених обавеза сваке здравствене установе
појединачно и након тога исту укључити у трезорски систем пословања преко свог
оснивача;
 Извршити ревизију „цјеновникаˮ ФЗО РС;
 Нормирати мрежу здравствених установа и услуга које оне пружају, уважавајући
демографске трендове и развој саобраћајне инфраструктуре;
 Извршити оптимизацију броја запослених;
 Дефинисати нове моделе и изворе финансирања здравственог система – диверзификација модела финансирања – помјерање према „миксˮ моделу (доприноси
представљају „регресиванˮ начин финансирања здравства, јер не опорезују друге
врсте прихода које остварују богатије групе становништва, те се треба више ослонити на „недоприноснеˮ приходе, односно, опорезовати добит, дивиденду и
приход од имовине);
 Увести „циљане наметеˮ који опорезују производе штетне по здравље и обезбиједити намјенско трошење средстава прикупљених по основу уведених акциза;
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Мјере за побољшање амбијента за пословање:
 У циљу спречавања злоупотреба и негативних трендова у вези са одсуством због
боловања, надлежна Комисија за оцјену способности радника за рад треба се ставити под директну контролу министра здравља / директора ФЗО;
 С обзиром на то да је одбијен приједлог за увођење института привремене пензије за раднике чије лијечење није завршено у року од 12 мјесеци, у складу са важећим законима, потребно је по службеној дужности започети процедуру пензионисања радника;
 Споразумом УПРС и ФЗО РС јасно дефинисати акциони план смањења коришћења
права по основу одсуства због болести. У случају неефикасног спровођења мјера
дефинисаних споразумом, извршити измјену прописа којом ће Фонд преузети
обавезу финансирања одсуства радника са рада због болести у бруто износу током трајања одсуства;
 Измјенама прописа из области здравственог осигурања омогућити увид репрезентативним организацијама послодаваца и послодавцима појединачно у аналитичке и статистичке податке о одсуствима по основу боловања до 30 и преко
30 дана (врсте обољења, трајање боловања, локација и др.);
 С обзиром на проблем одлива радне снаге према земљама ЕУ, потребно је уредити комуникацију између институција система са Државном граничном службом, са циљем јасног утврђивања дужине боравка грађана РС/БиХ ван простора
Босне и Херцеговине, или извршити измјену прописа и процедура из надлежности Министарства здравља и Министарства рада ради онемогућавања злоупотреба обавеза из радног односа, права из области здравствене заштите и других
прописа РС/БиХ;
 У циљу повећања нивоа здравствене заштите, утемељења превенције као једног од ефикаснијих облика здравствене заштите, односно са циљем смањења
расхода здравственог система, ФЗО, УПРС, Институт за јавно здравство и Завод за
медицину рада и спорта треба да спроводе континуиране активности на едукацији радника о безбједности и заштити здравља на раду, здравом начину живота
и рада и другим темама које могу повећати ниво здравља становништва.

6.3. РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Стање
 Сегментирано управљање и нецентрализован надзор над радом јавних предузећа
 Постојање „измишљенихˮ јавних предузећа (предузећа која по својој функцији и
начину рада нису јавна предузећа, а регистрована су као јавна предузећа)
 Непостојање Регистра јавних предузећа
 Неадекватно планирање, извјештавање и управљање, те контролни процеси у
јавним предузећима
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 Непостојање јасне Политике власништва над јавним предузећима
 Непостојање плана реструктурирања јавних предузећа
 Непостојање јасне методологије за утврђивање ревалоризационих добитака, губитака и исправке вриједности имовине код јавних предузећа
 Непостојање јасне политике и поступка вредновања инфраструктуре у јавном
власништву коју користе или експлоатишу јавна предузећа
 Непостојање политике и поступка за обрачун капиталних расхода и амортизације
инфраструктуре у јавном власништву коју користе или експлоатишу јавна предузећа
 Унакрсно субвенционисање између јавних предузећа, посебно између зависних
предузећа у систему Електропривреде
 Неадекватан и неодржив број запослених и расходи на плате у јавним предузећима
 Непостојање акционих планова за реструктурирање / реформу јавних предузећа...

Приједлог мјера:
 Успоставити јединицу за надзор јавних предузећа при Генералном секретаријату
Владе Републике Српске
 Увести функцију утврђивања, праћења, процјене и управљања фискалним ризицима који потичу од јавних предузећа кроз нову систематизацију Министарства
финансија у Ресору за макроекономску анализу и политику
 Усвојити дефиницију јавних предузећа у складу са међународним стандардима
 Успоставити Регистар јавних предузећа, који ће администрирати Јединица за надзор јавних предузећа, у складу са новом дефиницијом јавних предузећа
 Анализирати и унаприједити правни оквир који се односи на функционисање и
управљање, те одговорност у управљању јавним предузећима у циљу унапређења
планирања, извјештавања и управљања, а посљедично и успјешности јавних предузећа
 Извршити измјене и допуне Закона о јавним предузећима и посебних закона за
свако јавно предузеће, да би се омогућило: (1) постављање циљева учинка од
стране Јединице за надзор и ресорних министарстава; (2) стандардизовање методологије, образаца, рокова за извјештавање о пословању од стране јавних предузећа и ресорних министарстава; (3) подношења периодичних финансијских и
нефинансијских извјештаја ресорним министарствима и Јединици за надзор; (4)
подношења годишњих извјештаја Јединици за надзор; (5) механизми за праћење
имплементације и санкције за непридржавање; (6) објављивање годишњих извјештаја; (7) како би се посебно уредила одговорност управљачких структура јавних предузећа
 Израдити и усвојити Политике власништва над јавним предузећима у Влади Републике Српске (у Политици треба да буду утврђени јасни критеријуми за влас36

ништво и основни принципи корпоративног управљања у складу са стандардима
ОЕЦД-а)
 Јавна предузећа ће донијети методологију или у своје постојеће интерне акте
уградити планирање, извјештавање, и контролне процесе у складу са новим прописаним општим поступцима
 Јавна предузећа ће унаприједити процес планирања и правовремено доношење
пословних планова у складу са трогодишњим пројекцијама и стратешко-развојним документима
 Успоставити / ускладити, у складу са међународном добром праксом, принципе,
критеријуме и поступке за: (1) избор директора, управних и надзорних одбора у
свим јавним предузећима, (2) оцјену учинка одбора и појединачних чланова одбора и (3) примјену дисциплинарних мјера и рјешења о мандату чланова одбора
 Утврдити прописе за привремена именовања или именовања вршиоца дужности
на руководећим мјестима у јавним предузећима, укључујући да: (а) максималан
број именовања за вршиоце дужности буде ограничен на два истовремено; (б) извршиоци који су именовани као вршиоци дужности треба да испуњавају стручне
(експертиза) и професионалне (искуство) услове за мјеста на која су именовани; и
(ц) се највиша руководећа мјеста и мјеста у Надзорном одбору не могу попуњавати на привременој основи или на основу вршења дужности
 Ускладити законодавство о накнадама руководећег кадра, надзорних одбора и
директора јавних предузећа са прописаним одговарајућим измјенама интерних
аката јавних предузећа (усклађивањем ће се укинути ограничења максималног
износа накнада ради осигуравања да јавна предузећа могу привући и задржати
квалитетне професионалце, уз истовремено прописивање и предвиђање методологије за накнаде које ће бити везане за остваривање циљева из пословних планова јавних предузећа)
 Пружити сву неопходну подршку Главној служби за ревизију јавног сектора, како
би се повећао број финансијских ревизија и ревизија учинка јавних предузећа
 Усвојити категоризацију и планирање реструктурирања јавних предузећа у складу
са међународним стандардима
 Организовати и вршити извјештавање обезбјеђивањем информација о извршењу
пословног плана као основе за оцјену пословања јавних предузећа у складу са
утврђеним поступцима
 Увести ригорозније, стручне критерије за избор независних вањских ревизора за
спровођење ревизија у стратешким јавним предузећима
 Управљачки органи јавних предузећа осигураће, у оквиру својих надлежности,
благовремено разматрање извјештаја о пословању и усвајање мјера и акционих
планова за унапређење пословања и испуњавање циљева пословања,
 Израдити интернетску страницу са потпуном листом јавних предузећа, која се
може претраживати на ентитетском нивоу и на нижим нивоима власти, укључујући свеобухватне финансијске извјештаје
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 Усвојити измјене и допуне закона и прописа ради утврђивања критеријума, поступака, информационих захтјева и захтјева транспарентности, као и механизме
подршке реструктурисању и/или приватизацији јавних предузећа
 Усвојити политику / законски захтјев за сва јавна предузећа да објављују детаљне извјештаје о ревалоризационим добицима, губицима и исправци вриједности
имовине за претходни десетогодишњи период
 Усвојити политику и поступак вредновања инфраструктуре у јавном власништву
коју користе или експлоатишу јавна предузећа и захтјеве за извјештавање у вези
с тим, коришћењем провјерених методологија које се интернационално користе
 Усвојити политику и поступке за обрачун капиталних расхода и амортизације инфраструктуре у јавном власништву коју користе или експлоатишу јавна предузећа,
и захтјеве за извјештавање у вези с тим у складу са Међународним стандардима
финансијског извјештавања
 Забранити субвенционисање између зависних предузећа у систему Електропривреде Републике Српске
 Донијети прописе за обуставу пракси унакрсног субвенционисања у свим јавним
предузећима
 Дефинисати средњорочне циљеве у вези са бројем запослених у јавним предузећима и израдити планове рационализације броја запослених
 Процијенити стање и потребе појединачних приоритетизованих јавних предузећа
са листе стратешких јавних предузећа и израда реформских приједлога / приједлога реструктурирања
 У складу са законским прописима искњижити ненаплативе дугове из евиденција
Пореске управе за јавна предузећа која су затворена, ликвидирана или је окончан
поступак стечаја
 Усвајање политике и акционих планова за отпочињање временски ограниченог
процеса реструктурисања / реформског процеса у стратешким јавним предузећима

6.4. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ ФУНКЦИЈА
УПРАВЉАЊА
Стање
Утврђено је да домаћа привреда у значајном обиму има недостатак знања у разним
областима важним за пословање, што је значајан ограничавајући фактор за даљи развој домаће привреде.
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6.4.1. У што скоријем року потребно је осмислити програм подршке привреди у појединим сегментнима:
 Управљање ризицима
 Управљање кризама
 Финансије
 Увођење корпоративног управљања
 Маркетинг и излазак на ино-тржите...

6.4.2. Унаприједити област књиговодства и рачуноводства
У пракси се појављује све очитији проблем лошег квалитета и знања књиговођа и
рачуновођа у управљању привредним субјектима. У циљу подизања квалитета и њиховог знања успоставити издавање лиценци за рачуновође и ревизоре у оквиру Министарства финансија путем тијела које ће бити надлежно за издавање и одобравање
планова едукације и надзор над истим.

6.5. ПРИЈЕДЛОЗИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТРЖИШТА
РАДА
Стање
Тржиште рада Републике Српске карактеришу веома озбиљни структурни проблеми
који пријете да угрозе економски раст, али и стабилност система социјалне заштите.
На основу доступних анализа и извјештаја институција надлежних за област статистике
и извјештавања у области запошљавања, Унија послодаваца Републике Српске препознаје сљедеће структурне проблеме тржишта рада Републике Српске:
Структурни проблеми тржишта рада у Републици Српској
 Старење радне снаге (просјечна старост 45 година);
 Касно ступање младих у свијет рада;
 Веома слаба територијална и секторска покретљивост радне снаге;
 Одлив радне снаге из реалног у јавни сектор;
 Одлив најпродуктивније популације становништва у правцу развијених земаља
(brain – skills drain);
 Ниска стопа активности радно способног становништва;
 Неприлагођеност образовног система потребама тржишта рада.
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Узроке треба тражити у:
 Лошим демографским трендовима (пад наталитета, старење популације, смјер
покретљивости село–град, одлив становништва у развијене земље, и др.);
 Атрактивности статуса незапосленог лица;
 Атрактивности запошљавања у јавном сектору – однос плата у привреди и ванпривреди;
 Вишедеценијском лошем односу према раду и радним навикама;
 Нефлексибилном радном законодавству;
 Спором прилагођавању цјелокупног друштва условима живота и рада у тржишној
економији;
 Сивој економији као начину преживљавања грађана и државе.
Генерална запажања:
4. Не постоје квалитетни индикатори праћења учинка посредника у запошљавању, односно праћења ефеката рада Завода за запошљавање у реализацији његове кључне функције – посредовања при запошљавању;
5. Не постоји статистичко-аналитичка процјена понуде и тражње за радном снагом
на нивоу локалних заједница и Републике на основу којих би институције Републике могле приступити стратешком планирању у области образовања, тржишта
рада и уопште развоја;
6. Не постоје квалитетни индикатори на основу којих би било извршено праћење и
мониторинг реализације појединих мјера дефинисаних Акционим планом запошљавања и Стратегијом запошљавања РС;
7. Активности и индикатори учинка - морају се много јасније дефинисати задаци
и учинци, ради лакшег и квалитетнијег мониторинга учинка институција и особа
које ће радити на реализацији, као и ефикасности утрошка јавних средстава.
Пројекције кретања радне снаге у Републици Српској
Радно способно становништво – активно становништво, тј. радна снага (збир запослених и незапослених) континуирано се смањује и тај тренд ће се и у наредном периоду наставити (дијаграм 1)2. Посебно забрињавајуће пројекције односе се на број
дјеце до 15 година, који ће се смањити за 35.000 до 2022. године. Разлог је, прије свега,
негативан природни прираштај, али и миграције.
Миграциони одлив становништва важан је разлог депопулације простора Републике
Српске. Због миграционог одлива, Република Српска губи значајан број младе, радно
способне популације. Према подацима Еуростата, у посљедњих 10 година боравишну
дозволу у земљама Европске уније добило је преко 200.000 грађана Босне и Херцеговине.

2
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Проф. др Стево Пуцар, Приједлози и препоруке Уније удружења послодаваца Републике Српске за ПЕР РС 2022–2024, стр.
64.

Пројекције запослености и незапослености у Републици Српској
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Изазови
Имајући у виду пројекције запослености и незапослености у Републици Српској у
периоду до 2030. године, као и извјестан наставак тренда одлива радне снаге према
земљама Европске уније3, као и доказану пропорцију између пада понуде радне снаге
и раста плате, нужно је препознати изазове у вези са наведеним трендовима:
 Потенцијална стагнација или пад запослености због немогућности проналаска
радне снаге на домаћем тржишту рада, као и одлив радно способног становништва и радника запослених у прерађивачкој индустрији Републике Српске према земљама ЕУ због неконкурентности домаће индустрије у погледу продуктивности и висине плата;
 Извјестан пад понуде радне снаге (број незапослених), као и упитан квалитет преостале понуде радне снаге (покретљивост, стручност, неформални рад и др.) узроковаће даљи притисак на раст плата и пад конкурентности домаће индустрије,
поготово у нискоакумулативним секторима, што ће додатно усложити питање
одрживости појединих сектора и постигнутог нивоа запослености у Републици
Српској;
 Извјесна стагнација или пад запослености уз континуиран раст броја пензионера
у кратком року могу довести у питање стабилност финансирања пензијско-инвалидског система, што ће резултирати већим дознакама из Буџета РС, а што посљедично представља наставак негативног тренда у смислу редистрибуције на штету
младих;

3
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Проф. др Стево Пуцар, Приједлози и препоруке Уније удружења послодаваца Републике Српске за ПЕР РС 2022–2024, стр.
66.

6.5.1. Приједлози и препоруке
Заштитне мјере за тржиште рада Републике Српске
Одлазак значајног броја грађана Републике Српске према земљама Европске уније
указује на неадекватност стратешког приступа и неефикасност институција у провођењу
политика у области рада и запошљавања. С тим у вези, Унија послодаваца Републике
Српске указује на то да наведени трендови угрожавају не само економски и систем социјалне заштите, него у питање доводе и биолошки опстанак и даље функционисање
система Републике Српске.
Цијенећи неефикасност и ненамјенско трошење средстава прикупљених по основу доприноса за осигурање за вријеме незапослености и јавних прихода Републике Српске, као и упитност у извршавању основних функција предвиђених Законом о
посредовању при запошљавању Републике Српске, а које се првенствено односе на
немјерљивост учинка у посредовању при запошљавању и неадекватно аналитичко-статистичко праћење и извјештавање о кретањима на тржишту рада, Унија послодаваца
предлаже, са циљем заштите домаћег тржишта рада и спречавања одлива радног потенцијала према земљама ЕУ:
 Измјеном Закона о посредовању при запошљавању смањити ниво накнаде за
вријеме незапослености и тиме смањити могућност злоупотребе за лица преко
60 година старости односно могућност за прелазак у неформални радни однос;
 Увести обавезу израде пројекције потреба радне снаге за све локалне заједнице
и на бази исте дефинисање уписне политике у средње школе;
 Ревидирање Стратегије запошљавања Републике Српске 2021–2027. јер мјере
и активности нису усмјерене на рјешавање структурних проблема тржишта рада
Републике Српске;
 Укидање свих програма подршке запошљавања за које се не може доказати
ефикасност утрошка јавних средстава и одрживост радних мјеста;
 Основни циљ свих политика у области запошљавања треба да буде подршка стварању радних мјеста на којима се може остварити већа продуктивност односно
веће плате и у том смислу сви програми подршке запошљавању треба да буду
обједињени у један. Генерисањем раста запослености у условима рапидног пада
понуде радне снаге ствара се још већи притисак на плате које су већ оптерећене
инфлаторним притисцима и неконкурентношћу у односу на земље ЕУ;
 Размотрити увођење дестимулирајућих мјера (такса, накнада или неких других
видова пореских или непореских давања) за лица која бораве ван БиХ одређени
временски период, као и рестриктивне мјере везане за права лица која бораве
у Босни и Херцеговини а остварују права из здравственог осигурања по основу
сродништва са лицем које стално или тренутно (до 90 дана) борави ван Босне и
Херцеговине, а све са циљем заштите интереса Републике и грађана у области
здравственог осигурања;
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 У циљу смањења атрактивности статуса незапосленог лица, потребно је извршити измјене свих прописа који регулишу ову област и смањити ниво права која се
остварују по основу статуса незапосленог лица;
 Имајући у виду сложеност изазова у погледу нарастајућих потреба за ангажовањем странаца за рад у Босни и Херцеговини, нужно је усвојити документе који
ће јасно дефинисати имиграциону политику Републике Српске и Боснe и Херцеговине;
 Цијенећи нарастајућу потребу ангажовања странаца у Босни и Херцеговини, предлаже се формирање тима који ће радити на скаутирању тржишта рада са којих
ће бити ангажована страна лица за рад у Босни и Херцеговини, све са циљем
обезбјеђивања квалитета у ангажовању страних особа (стручност, безбједоносна
процјена и др.)
 У сарадњи домаћих институција, удружења послодаваца, синдиката и локалних
заједница потребно је континуирано проводити позитивне акције кроз које ће
бити проведена интеграција странаца како у радну тако и у животну средину;
Програм подршке новозапосленима у првој години рада
 Постојећи програм поврата пореза и доприноса за новозапослене раднике за
прву годину рада осигурати свим послодавцима на принципу једнаких права и
могућности. Овакав приступ би осигурао да се њиме подрже и мали предузетници који су на граници одрживости у првој години (посебно млади). Програм би
требало додатно промовисати како би се стимулисале појединачне групе грађана
да уђу у легалне токове пословања (нпр. фриленсери).
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7. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УПРАВЕ
И ЕКОНОМИЈЕ – ДИГИТАЛНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Стање
Поједина истраживања показују да државе захваљујући расту инвестиција у ИК технологије од 20% могу повећати властити бруто домаћи производ (у даљем тексту: БДП)
за 1%. Поред тога, истраживања су показала да раст улагања у ИК технологије од 1%
може утицати на 2,1% раста у конкурентности, 2,2% раста у иновативности и 2,3% раста
у продуктивности у свим привредним гранама (Global Connectivity Index, 2018).
У Републици Српској су у претходном периоду учињени значајни помаци у области
информационог друштва и развоја информационо-комуникационих (у даљем тексту:
ИК) технологија.
Кључни приоритети развоја информационог друштва Републике Српске у периоду
2023–2025. подијељени су у три међусобно повезане области, и то:
 дигитализација јавне управе
 дигитализација привреде
 убрзани развој ИК индустрије (Обрађен у секторским мјерама)
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7.1. ДИГИТАЛНА ЈАВНА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стање
Јавна управа у Републици Српској свеобухватно треба да буде оријентисана ка корисницима тако што стручно прати и схвата њихове потребе и очекивања, те на основу
њих унапређује своје пословне процесе и управно поступање, смањује административно оптерећење, омогућава доступност услуга различитим каналима комуникације, уз
осигурање високог квалитета и смањење цијене услуге. Према томе, потребно је наћи
нове канале комуникације између јавног и приватног сектора и успоставити јединствену контакт-тачку, чиме ће се приступ Владиним услугама учинити погоднијим и уједно
побољшати вријеме одзива.
Дигитална управа подразумијева обједињено, централизовано и јединствено мјесто
у којем грађани, привреда и органи јавне управе испуњавају међусобне потребе и очекивања, употребом савремених ИК технологија.
Развој е-управе има своју оправданост у смањењу трошкова, процедура и времена
које привреда, грађани, али и администрација троше у свакодневном раду, a истовремено ствара предуслове за боље управљање јавним подацима (сви подаци на једном
мјесту). Битно је напоменути и да развој е-управе представља механизам којим се администрација у јавној управи нужно прилагођава савременим условима рада и захтијева нове вјештине (чиме се смањује дио администрације који није спреман на овакве промјене). Такође, пројекти развоја е-управе могу и треба да буду замајац развоја
домаће ИТ индустрије.
Међутим, даљи развој е-управе условљен је, прије свега, значајним, али врло брзо
исплативим, улагањем у даљи развој кључне ИК инфраструктуре е-управе неопходне
за цјеловито пружање електронских услуга, развој е-услуге и развој људских ресурса.

Приједлог мјера:
 У складу са обавезама које проистичу из Закона о јавној управи, добрим праксама утврђеним у ОЕЦД-овим СИГМА принципима јавне управе, утврдити план
смањења броја радника са циљем повећања ефикасности локалне администрације, смањења нивоа јавне потрошње, односно припремања локалних заједница
за процес дигитализације процедура и радних процеса и нивоа парафискалних
оптерећења;
 У 2023. години у сврху почетка свеобухватне дигитализације републичке и локалних управа започети пројекат дигитализације свих општина у Републици Српској
са роком завршетка (дигитализација услуга, интерних процедура, катастра...) процеса дигитализације до 2025. године;
 Ријешити питања успостављања дигиталног потписа;
 Обезбиједити компатибилност база података на свим нивоима власти у Републици Српској;
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 Започети процес „гиљотинеˮ, односно прилагођавања прописа потребама дигитализације радних процеса на свим нивоима управе;
 Израда социјалне карте која би била у употреби приликом свих трансфера средстава поријеклом из буџета и којом би се створила могућност и основа за пребацивање равномјерног терета са опорезивања дохотка на опорезивање потрошње
уз контролу стопа сиромаштва у друштву;
 Јединствени регистар свих социјалних давања на нивоу Републике.
Кључна ИК инфраструктура
1. Приоритетни развој / набавка кључне ИК инфраструктуре, и то:
 Масовна продукција квалификованих е-цертификата Цертификационог тијела МНРВОИД (е-потпис и е-печат) с карактеристикама еИД и могућношћу
кориштења на паметним телефонима и услугом потписивања у Cloud (омогућиће сваком грађанину и пословном субјекту преузимање права и обавеза
у електронској форми)
 Интероперабилни информациони систем
 Платформа за квалификовану електронску доставу – „е-сандучеˮ (омогућиће
електронско мјесто за квалификовану размјену електронских докумената, а
интероперабилни информациони систем да сви подаци јавне управе буду
расположиви на једном мјесту)
 Платформа за електронска плаћања е-услуга (омогућиће брзо извршавање
електронских налога за плаћање и добијање повратних информација о извршеним уплатама према систему јавне управе)
2. Портал е-управе – „све е-услуге на једном мјестуˮ
3. Развој Републичког (Cloud) Дата центра
4. Уведене посебне мјере информационе безбједности и обезбијеђен 24/7 аутоматизован надзор информационе безбједности критичне/кључне ИК инфраструктуре     
Људски ресурси и правни оквир
1. Успоставити контакт-тачку Владе Републике Српске унутар Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво – „ДИГИТАЛНА СРПСКА на једном мјестуˮ, што подразумијева јачање капацитета Министарства како за стратешко планирање тако и за оперативне активности у спровођењу
мјера,
2. Покренути програм преквалификације / професионалног усавршавања запослених у органима јавне управе,
3. Обезбиједити средства за увећање примања запослених на ИК пословима у органима управе, на бази остварених и мјерљивих резултата на пројектима дигиталне
трансформације,
4. У појединим областима пружити јавне сервисе на принципу јавно-приватног партнерства,
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5. Донијети Закон о е-управи и нови закон о информационој безбједности у циљу
постизања брже, флексибилније и економичније дигиталне транзиције.

7.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЕКОНОМИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стање
Дигитализација и аутоматизација у привреди је основ унапређења конкурентности
привреде Републике Српске.
У Републици Српској успостављено је неколико појединачних програма подршке
дигиталној трансформацији привреде у различитим секторима. Међутим, ради се о
појединачним пројектима привременог карактера. С обзиром на развој ове области у
свијету, постоји потреба да се креирају системски програми подршке дигиталној трансформацији привреде, како би ефекти били већи и препознатљивији.  

Приједлог мјера:
 Успоставити програм подршке и промоције производње и примјене домаћих (пословних) софтверских рјешења у привреди
 Повећати износе средстава и унаприједити подстицање дигиталне трансформације производних и других пословних процеса привреде кроз постојеће програме
подршке набавке нових технологија, дигитализације МСП и др.
 Идентификовати сет кључних индикатора за статистичко праћење успјешности
процеса дигиталне трансформације привреде по узору на земље ЕУ (нпр. број дигитално активних пословних субјеката; број пословних субјеката који су остварили
право на подстицај; број обучених запослених у привреди с основним дигиталним
вјештинама; број пословних субјеката који користе домаћа софтверска рјешења;
број интегрисаних пословних субјеката са системом е-управе и др.) и пратити њихов развој кроз контакт-тачку при МНРВОИД.
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8. СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ
Стање
Имајући у виду да већина анализа и извјештаја домаћих и међународних научних и
стручних организација указује на високу присутност неформалне економије у Републици Српској и Босни и Херцеговини, која неминовно урушава између осталог пословни
амбијент и конкурентност послодаваца који послују у складу са прописима Републике
Српске, нужно је приступити доношењу плана и провођењу мјера са циљем сузбијања
неформалне економије у Републици Српској. Цијенећи значај интегритета пореских и
контролних органа за укупни систем Републике Српске, и у смислу кључног предуслова
за обезбјеђивање економског раста и одрживости система социјалне заштите, Унија
послодаваца предлаже сљедеће мјере и активности као допринос унапређењу пословног амбијента и бољег укупног функционисања заједнице:  
Политичка подршка
 Доношење политичке одлуке да се жели озбиљно и досљедно радити на сузбијању неформалне економије, а као један од начина да се покаже и суштински
осигура постизање овог циља предлаже се формирање координационог тијела за
борбу против сиве економије под руководством премијера (обавезно укључити и
представнике правосудних институција), уз јаку оперативну структуру која прати
координационо тијело;
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Организационе промјене
 Измјена Закона о инспекцијама са финалним циљем обједињавања функција локалних и републичких инспекција
 Повећати контролу послодаваца код којих се запошљавају радници на значајно
нижу плату него код претходног послодавца из исте дјелатности и вршити промоцију ове процедуре;
 Повећање броја инспектора рада и организационо јачање инспекције рада;
 Установити посебан статус инспектора у смислу платних разреда како би се њихов
рад додатно стимулисао и наградио с обзиром на сложеност послова;
 Спровођење већег броја брзих контрола рада на црно по узору на брзе контроле
фискалних рачуна од стране Пореске управе Републике Српске (исте такође повећати) и промовисати ову процедуру;
 Формирање Владиног Центра за информисање и едукацију послодаваца по питању поштовања прописа из области функционисања контролних органа, а са
циљем унапређења комуникације између пореских обвезника и инспектора и  јачања знања о правима и обавезама послодаваца и инспектора (дијелом би могли
бити запослени и инспектори пред пензију који имају огромно знање, а нису више
за теренски рад).
Регулаторне акције
 Опорезивање исплате дивиденде;
 Промјена правила за кориштење готовог новца кроз смањење његове употребе у
циљу смањења утаје пореза;
 Ограничење маржи банака на кориштење картица уз подизање нивоа кориштења
картица;
 Увођење е-фактуре са циљем бржег и ефикаснијег пословања за пословну заједницу, а боље контроле за државу;
 Унапређење е-пријава радника;
 Е-пријава радника на привремене и повремене послове (уз усвајање пратеће легислативе по узору на земље окружења);
 Измјене Закона о раду - повећање броја сати дозвољеног прековременог рада уз
истовремену дигитализацију евиденције радног времена, чиме се стварају услови
за  евиденцију стварно оствареног радног времена и свих увећања плате радника
(прековремени, рад недељом и празником и слично);
 Анализа и приједлози за унапређењe система доприноса за пензионо осигурање
а са циљем мотивације радника да од послодавца захтијева уплату пуних доприноса за пензионо осигурање;
 Анализа постојећег система доприноса за здравствену заштиту и приједлози за
унапређење система (здравствена заштита је иста за све, а износи уплата су значајно различити);
 Увођење минималне пореске основице по гранама привреде.
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Промотивне активности
 Објављивање просјека бруто плата по предузећу и грани привреде;
 Промоција добрих пореских обвезника;
 Промоција активности произашлих из борбе против сиве економије, као и средстава која држава користи;
 „Дани отворених вратаˮ за послодавце и раднике у ПУРС и Инспекторату РС;
 Провођење континуираних промотивних активности са циљем информисања
грађана о значају плаћања пореза и доприноса;
 Промовисати контакт-тачку  (ПУ или инспекторат) за пријављивање рада на црно.
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9. ТРАНЗИЦИЈА ИЗ ЛИНЕАРНЕ У
ЦИРКУЛАРНУ ЕКОНОМИЈУ
Стање
У документу Green Agenda for Western Balkan предвиђа се раст просјечне температуре на Западном Балкану до краја овог вијека између 1,8 до 4 степена Целзијуса, па
чак и до 5 степени Целзијуса. С обзиром на наведене климатске изазове, овим актом
Европска комисија предлаже циљ смањења емисије штетних гасова за 55% до 2030.
године.
Имајући у виду амбициозне планове који проистичу из наведеног документа, као
и до сада усвојене прописе и планске документе на нивоу Европске уније, и извјесно
значајан утицај на економски раст и одрживост земаља Западног Балкана, Унија послодаваца Републике Српске указује на потребу усклађивања свих сегмената Програма
економских реформи Републике Српске, као и ревидирање свих стратешких, планских
докумената Владе Републике Српске са документима који проистичу из Green Agenda
for Western Balkan и других докумената који уређују ову област на нивоу Европске
уније (Нова стратегија за прилагођавање климатским промјенама4, Еколошки акциони план5, Акциони план за постизање нулте стопе онечишћења6, Остваривање Зеленог плана ЕУ…)7.
4
5
6
7
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_hr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_hr

Поред наведеног, с циљем укључивања Републике Српске у процес имплементације Зелене агенде за Западни Балкан и почетка прилагођавања у односу на покренуте процесе на нивоу Европске уније, Унија послодаваца још предлаже:

Мјере:
 Формирање посебне јединице – сектора у оквиру Одјељења за стратешко планирање, који ће бити задужен за планирање и провођење Зелене агенде за Западни Балкан;
 Израдити анализу утицаја наведених прописа на регулаторни оквир Републике
Српске, Босне и Херцеговине, са јасним препорукама потребних корекција у прописима, потреба за ревизијом стратешких докумената Републике Српске, пројекцијом утицаја на економски раст и пројекцијом потенцијалних трошкова имплементације (држава, економија, грађани) и др.
 Утврдити модел подстицаја за изградњу соларних електрана у предузећима са
циљем заштите предузећа од раста цијена енергије у свијету / размотрити моделе
учешћа Владе РС у пројектима декарбонизације (суфинансирање Влада, страни
донатор, послодавац);
 Подржати шеме јавно-приватног партнерства у реновирању зграда кроз обезбјеђивање финансирања;
 Активно учествовати у Иницијативи за Западни Балкан у погледу преласка региона са угља на чисте и обновљиве изворе енергије;
 Повећати удио енергије из обновљивих извора и обезбиједити неопходне услове за инвестиције;
 Израдити стратегије циркуларне економије, сагледавајући цијели животни циклус производа, превенцију настајања отпада, модерно управљање отпадом и
рециклажу отпада;
 Осмислити и спровести иницијативе усмјерене на потрошаче за подизање свијести грађана о отпаду, одвојеном сакупљању и одрживој потрошњи;
 Израдити Стратегију паметне специјализације;
 Израдити програме за бављење проблемом енергетског сиромаштва и финансијске шеме за обнову домаћинстава и обезбјеђење одговарајућег нивоа животног стандарда;
 Промоција и едукација послодаваца и грађана по питању енергетске ефикасности;
 Обезбјеђивање субвенционисаних кредитних средстава за спровођења програма
енергетске ефикасности;
 Активнија улога институција (Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, ресорна министарства) у аплицирању за међународне фондове у циљу
подршке привреди и грађанима у спровођењу мјера енергетске ефикасности.
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10. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ
АМБИЈЕНТА НА НИВОУ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Индиректно опорезивање
Закон о порезу на додату вриједност
 Измјенама и допунама Закона о ПДВ-у извршити ослобађање од плаћања пореза на додату вриједност на топли оброк (сва три основа) и превоз, јер се ради о
трошковима послодавца из којих се не остварује додатна вриједност;
 Продужење рока за плаћање ПДВ-а са 10. у мјесецу до краја мјесеца;
 Скраћење рока поврата ПДВ-а на 30 дана;
 Подизање ПДВ прага за све обвезнике на 100.000,00 КМ по узору на рјешења у
окружењу.
Јавне набавке
 Кроз отворену и транспарентну процедуру, шири друштвени дијалог потребно је
обезбиједити доношење новог Закона о јавним набавкама са циљем значајнијег
раста интегритета јавних набавки у Босни и Херцеговини, уз поштовање позитивних пракси и Директива ЕУ у овој области;  
 Наставити и убрзати даље активности на дигитализацији процедуре јавних набавки (e-набавке), са циљем постизања потпуне транспарентности процеса;
 Наставити активности на повећању нивоа компетенција учесника у процедурама
јавних набавки са посебним акцентом на успостављање континуиране обуке понуђача.
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СЕКТОРСКЕ МЈЕРE
1. ТУРИЗАМ
Стање
Република Српска има изузетан, али недовољно препознат туристички потенцијал,
посебно атрактиван за тренутне захтјеве савременог туристе (недирнута природа, активан туризам...). Само неке од атракција су:
 Строги резервати природе (Прашуме Перућица, Јањ и Лом)
 Први по дубини кањон у Европи и други у свијету (Тара)
 UNESCO препозната блага (Мост Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду, стећци,
змијањски вез, брање траве иве на Озрену…)
 Највећи отворени базен у Европи (НП Сутјеска)
 200 геотермалних извора воде
 400 врста љековитог и ароматичног биља
 Олимпијскa планинa Јахоринa
 Изузетан потенцијал за лов и риболов
Туризам има вишеструки потенцијал. Поред чињенице да зимски, бањски и авантуристички туризам могу бити значајна развојна шанса, још је битније нагласити да ова
привредна грана отвара шансе за рурални развој кроз пружање пратећих садржаја и
услуга у малим руралним срединама у којима није могућ индустријски развој (пратеће
услуге производње домаће здраве хране, сакупљања и продаје шумских плодова и љековитог биља, рукотворине, пратеће занатске услуге, итд.). На овај начин директно и
брзо се стварају услови за останак и опстанак становништва у малим и руралним срединама.
Међутим, Република Српска тренутно нема заокружену туристичку понуду која би
омогућила развој туристичког производа за квалитетан наступ на регионалном и међународном тржишту. Туристичка понуда Републике Српске је расцјепкана, неразноврсна, најчешће лоцирана само на једној микролокацији, што је за савременог туристу
недовољно. Овако расцјепкана и некомпактна понуда онемогућава и квалитетно дефинисање потреба за свим осталим неизоставним факторима битним за развој туризма
(инфраструктура, квалитетне институције, синхронизована промоција).
Конкурентан туристички производ подразумијева постојање интегрисане понуде
састављене од више туристичких подпроизода тј. креирање  одговарајућих туристичких пакет-аранжмана.
Недостаје плански развој туризма на одрживој основи, а који би подразумијевао
изградњу туристичких кластера (нпр. регија Бањалука и И. Сарајево или источни дио
Републике Српске имају потпуно различиту туристичку понуду), укључујући као један
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од приоритета и јасно дефинисање потребних инвестиција у области инфраструктуре,
институционалне подршке и синхронизовану промоцију с циљем изградње бренда Републике Српске и бренда њених туристичких дестинација.

Приједлог мјера:
1.1. Мапирање туристичких кластера Републике Српске
Mапирање туристичких кластера омогућава Републици Српској да утврди географска подручја за туристички развој, која се наслањају на постојеће, карактеристичне и
јединствене ресурсе и искуства која привлаче туристе.
Мапирање туристичких кластера подразумијева идентификацију атракција унутар
кластера на начин да је примарна атракција интегрисана са секундарним или терцијарним атракцијама, при чему су атракције лоциране на различитим географским локацијама.
Користи од планираних кластера туристичке дестинације су:
 Стварање критичне масе – како би обезбјеђивање различитих врста садржаја и
услуга унутар датог подручја било одрживо.
 Уношење разноврсности у понуду производа на начин да се они могу промовисати на различитим тржишним сегментима, што олакшава брендирање производа.
 Омогућавање симбиозе различитих облика развоја туризма – одређивање подручја намијењених искључиво авантуристичком туризму или туризму у природи,
али и других подручја за интензивнију употребу.
 Повећање додатне вриједности стварањем заокружене туристичке цјелине која је
већа од збира дијелова.
За реализацију овог пројекта биће потребно:
1. Одређивање и утврђивање приоритетних кластера према расположивости,
спремности, и привлачности производа туристима са главних циљних тржишта.
2. Утврђивање примарног центра у оквиру сваког кластера и околних секундарних
центара и осмишљавање планова пута који повезују примарни са различитим секундарним центрима, као и секундарне центре једне с другима. Примарни центар утврђује се као најистакнутија атракција датог кластера, без обзира на то да
ли се ради о културном или другом насљеђу, спортско-рекреативним капацитетима и природи или другим ресурсима. Секундарни центри утврђују се на основу
близине примарном центру, као и на основу постојеће понуде тематских искустава и доживљаја, атракција и другога, као и удаљености од примарног центра.
Примарни и секундарни центри утврђују се кроз консултације са актерима и локалним заједницама датог кластера.
3. Означавање препознатљивог искуства које задовољава критеријуме међународних стандарда.
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4. Дефинисање јасних потреба за неопходном инфраструктуром за сваки кластер.
5. Дефинисање институција које би биле задужене за развој сваког појединачног
кластера.   
6. Приједлог плана промоције.
За реализацију овог задатка неопходно је израдити студију Мапирање туристичких
кластера Републике Српске, са припадајућим конкретним подацима – прелиминарном
листом инфраструктурних пројеката, прегледом надлежних институција и евентуално
приједлогом за њиховом реорганизацијом, јасним планом маркетиншких активности
и др.
Министарство трговине и туризма треба да дефинише јасан пројектни задатак, предложи Влади Републике Српске реализацију овог пројекта, осигура неопходна средства  
и утврди носиоца активности за реализацију пројекта, како би се већ у првој половини
2023. године извршило мапирање туристичких кластера у Републици Српској.  
Значај овог пројекта огледа се и у томе што је он и нужни предуслов за планирање и
реализацију приоритета обухваћених у следећим стратешким циљевима:

1.2. Јачање и реорганизација институција одговорних за развој
туризма у Републици Српској
 Носилац активности развоја туризма Републике Српске треба да буде ресорно министарство, уз истовремено јачање кадровских капацитета.
 Повећати издвајања из буџета за потребе развоја туризма, али и за потребе претходно јасно дефинисаних пројеката (посебно инфраструктурних, али и маркетиншких), произашлих из претходног пројекта мапирања туристичких кластера.
 Влада Републике Српске мора што хитније формирати Стручни тим за развој туризма (по могућности и законски га дефинисати), у који ће бити укључени представници ресорног Министарства, стручне академске заједнице, локалних заједница, те пословне заједнице, који би у континуитету пратио развој сектора и давао
смјернице за побољшање.
 Извршити реорганизацију туристичких организација у Републици Српској са
циљем оптимизације трошкова и унапређења њиховог рада (подаци са терена
упозоравају да поједине локалне туристичке организације не оправдавају своје
постојање јер у збиру троше значајан новац, а не дају никакве резултате).
 За потребе ЈЛС организовати едукативно-промотивне кампање о  значају туризма
и њиховој улози у развоју те гране, те пратити рад локалних самоуправа (субјекти туристичке понуде упозоравају на то да поједине локалне самоуправе деценијама касне у смислу разумијевања и подршке развоју ове гране, у поређењу са
окружењем и постају кочница даљег развоја).
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1.3. Подстицаји у туризму
 У циљу подстицаја развоја домаћег туризма, наставити са активностима емитовања туристичких ваучера.
 Подстицати туристичке агенције које се баве рецептивним туризмом.
 Креирање повољних кредитних линија  за туризам и угоститељство код ИРБ РС.
 Омогућити изношење трофеја из Српске (у окружењу је могуће).

1.4. Едукација у туризму и угоститељству
 Реорганизација наставних планова и програма у средњим стручним школама из
области туризма и угоститељства
 Едукација у привреди (курсеви у оквиру привредних субјеката за конобаре, кухаре, рецепционере, собарице и сл.)
 Едукација пружалаца услуга у сеоском туризму
 Едукација специјалистичких водича за пружање услуга у авантуристичком туризму (рафтинг, планинарење, бициклизам и сл.)
 Укључивање пољопривредних произвођача у пласирање властите производње у
хотелима и ресторанима

2. ИКТ ИНДУСТРИЈА
Стање
 ИКТ сектор је највећа нето извозна грана у Републици Србији, надмашујући нпр.
комплетан пољопривредни извоз, док је удио ИКТ у структури БДП већи него нпр.
сектор грађевинарства.
 У Републици Српској највиша остварена просјечна бруто плата у јануару 2022. година била је највиша у ИК дјелатности.
 Значајно стимулативнији услови рада за ИК људске ресурсе у иностранству, праћени несистематичним приликама за стручно усавршавање и напредовање и успореним растом ИК индустрије услијед недовољне развијености е-управе, инострана тржишта чине додатно привлачнијима, чиме се убрзава процес одлива мозгова
из Републике Српске.
 Међутим, убрзаним развојем ИК индустрије постојећи трендови би се успјешно
обрнули, као што то показује примјер Републике Србије.

Приједлог мјера:
 Увести максималан праг опорезивања за плате у ИТ индустрији на 3000 КМ нето,
под условом да се износ пореза и доприноса на плате преко прага опорезивања
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усмјери на нето примања радника, како би се смањио одлазак радника у овој индустрији у иностранство и/или у сиву зону;
 Развијати пројекте е-управе као замајац за развој домаће ИК индустрије
 Јачати јавно-приватно партнерство у процесу подршке и подстицања дигиталне
трансформације привреде и друштва, чиме би се јачала и домаћа ИК индустрија
 Стимулисати додатни раст примања запослених у области ИК у циљу њиховог задржавања и проширења колективних ИК знања и вјештина кроз мјере пореске
политике
 Привући и стимулисати отварање развојних центара великих ИК компанија у
Српској, омогућити и подржати њихову сарадњу са академским развојно-истраживачким центрима
 Поједноставити и олакшати улазак у легалне токове и опорезивање самосталних
предузетника и фриленсера
 Омогућити пословним субјектима, самосталним предузетницима и фриленсерима кориштење дијељених специјализованих услуга као што су: услуге књиговодства, савремени coworking простори; интерактивна упутства за оснивање пословних субјеката; онлајн регистрација самосталних предузетника и др.
 Институционално подржати кластеризацију ИК компанија
 Формирање јединственог регистра ИК предузетника, пословних субјеката,
стручњака и ИК инфраструктуре у циљу мапирања расположивих и будућих капацитета у ИК дјелатности и повезивања са потенцијалним инвеститорима
 На бази јавно-приватног партнерства и потреба локалних ИК пословних субјеката
креирати формални стручни студијски програм за стицање ИК вјештина
 Јачање стручних ИТ кадрова на факултетима (они постају уско грло развоја)
 Програми преквалификације других струка за ИК специјалисте, што би омогућило
ефикасну примјену ИК технологија у њиховим изворним струкама
 Успоставити посебан менторски програм и порески третман за студенте-почетнике који желе самостално да се баве ИК дјелатношћу
 Јачати политику „отворених податакаˮ и кроз додјелу грант средстава стимулисати развој различитих „друштвено-кориснихˮ апликација
 Унаприједити законодавство у дијелу девизног, односно банкарског пословања,
како би се омогућило препознавање различитих врста дигиталног новца

3. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
Циљ
Системски и ефикасно подржана домаћа примарна пољопривредна производња и
прехрамбена индустрија у циљу подизања конкурентности сектора
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Ограничења
 Систем подстицаја није довољно ефикасан
 Није раздвојена социјална компонента подршке руралним подручјима од системске подршке пољопривредним произвођачима
 Подршка развоју села би требало да обједини више области (задруге, инфраструктура, водоснабдијевање, здравствена заштита, итд.)
 Недовољно је увезана домаћа пољопривредна производња са домаћом прехрамбеном индустријом
 Ветеринарска служба није довољно ефикасна, на начин да пружи системску и квалитетну подршку цијелом сектору
 Недовољна технолошка развијеност пољопривреде
 Недостатак лабораторија, односно акредитованих лабораторијских метода

Приједлог мјера:
 Увести информациони систем за идентификацију земљишних парцела као основни предуслов за праћење реализације подстицаја по хектару пријављене површине
 Успоставити систем идентификације животиња као основ за планирање подстицаја по квалитетнијем принципу / подстицаја по грлу
 Успоставити систем праћења резултата пољопривредних газдинстава и на бази
тих података анализирати оправданост подстицања одређених култура
 Повећати подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривреди
 Увезати домаћу примарну производњу и домаћу прехрамбену индустрију, на начин да се подстицај даје прерађивачима када купују домаћу сировину
 Дефинисати други стуб аграрног буџета за рурални развој
 Наставити активности на изради закона о подстицајима
 Унаприједити стање у ветеринарској служби
 Ажурирати Акциони план за спровођење стратешких мјера за развој пољопривреде и руралних подручја
 Успоставити системски дијалог и сарадњу између представника привреде, науке
и Министарства
 Увести дестимулативну пореску политику за земљу која се не обрађује
 Унаприједити сарадњу пољопривредних произвођача и образовних институција
 Ријешити питање лабораторија за сертификацију, обезбиједити потребну документацију за извоз што већег броја производа како у ЕУ, тако и на друга тржишта
 Поједноставити сертификовање органских производа и њихово обиљежавање на
полици
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4. ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Циљ
Дрвопрерађивачка индустрија коју чине дрвопрерађивачи са високим степеном
обраде, извозно оријентисана, савремених технологија са квалитетним и добро
плаћеним кадром.
Ограничења
 Расподјела дрвних сортимената на терену се не поштује, што финалним дрвопрерађивачима не даје сигурност у снабдијевању довољним количинама сировине,
и поред постојања критеријума на основу којих треба да распоређују доступну
сировину;
 Несигурност у динамици испоруке уговорених количина сировине усљед непоштовања одлука Владе на терену;
 Неконтролисани извоз сировине;
 Недостатак квалитетног кадра (нпр. техничар дрвопрераде, дипломирани инжењери, смјер прерада дрвета);
 Недостатак подстицајних мјера за извоз;
 Борба против нелојалне конкуренције.

Приједлог мјера:
Основне мјере:
 Стриктно поштовање уговорених обавеза када је у питању испорука шумских
дрвних сортимената (динамика и квалитет), са једне стране, и редовно плаћање
са друге стране. Санкције према непоштовању уговора према одговорним у ЈП
„Шуме Републике Српскеˮ а. д. Соколац и дрвопрерађивачима (одузимање количина шумских дрвних сортимената или раскидање уговора);
 Истрајати на иницијативи Владе Српске и ФБиХ у смислу системског приступа забрани извоза сировине;
 По успостављању ефикаснијег управљања у ЈП „Шуме РСˮ, који ће резултирати
бољим резултатима пословања (добит), усмјерити 50% добити предузећа према финалним прерађивачима дрвета са циљем технолошког унапређења производних капацитета послодаваца односно раста конкурентности домаћих компанија у односу на регион и ЕУ (по узору на Хрватску);
Остале мјере:
 Појачати активност инспекција у циљу смањења сиве економије (провјеравати
тачност достављених података од стране фирми);
 Подржати развој кластера.
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5. ТРГОВИНА
Приједлог мјера:
 да се признају сертификати органских производа из ЕУ;
 да се поједностави и умањи трошак за сертификацију и ресертификацију домаћих производа;
Образложење:
 тренутно је процес скуп и компликован, што резултира да нема сертификованих
органских производа на тржишту, иако много малих произвођача производи органске производе, а не смије их промовисати као органске.
 Ускладити Закон о архиви са регијом, да се избаци обавеза чувања папирне
архиве за фирме које имају прописано направљену дигиталну архиву
Образложење:
 Модернизација застарјелог закона, смањење потрошње папира, лакше кориштење архиве за фирме и институције / инспекторат, већа ефикасност запослених.
 С обзиром на то да се информационе технологије и начини пословања изузетно
брзо мијењају, потребно је да законска рјешења буду флексибилна и отворена за
нова технолошка достигнућа, да се заснивају на рјешењима садржаним у међународним документима, прописима и стандардима Европске уније, а посебно на
рјешењима технолошки развијених земаља.
 Дефинисати у закону или правилницима простор за конзумацију у маркетима
Образложење:
 Предлажемо да се у Закону о трговини („Службени гласник РСˮ, бр. 6/07, 52/11,
67/13 и 106/15) у члану 7. дода нови став 5. који гласи:
(5) Трговац може у свом продајном објекту имати самоуслужне витрине са припремљеним готовим јелима, као и простор за конзумацију истих.

62

Документи кориштени у припреми Приједлога мјера УПРС:
 Програм рада Владе РС за 2022;
 Смјернице за развој привреде Републике Српске 2019–2023. (2018);
 УН – Циљеви одрживог развоја БИХ 2030 (2015);
 Green Agenda for Western Balkan;
 Анализа и пројекције тржишта рада РС за период 2019–2023. (2019);
 Опорезивање рада и неформална економија (УУПРС, 2016);
 Приједлог мјера популационе политике Републике Српске (Центар за демографска истраживања, 2019);
 ММФ радни материјал – Државна предузећа у БиХ – оцјена перформанси и надзор (2019);
 Заједничке социоекономске реформе за период 2019–2022. године (2019);
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