
 

 

Република Србија  
Министарство привреде  
Кнеза Милоша 20  
11000 Београд  
За министра, г. Горана Кнежевића 
 
Поштовани г. Кнежевићу,  
 
Организација Транспарентност Србија спровела је током 2016/2017. године 
истраживање „Субвенције инвеститорима – сврсисходна државна помоћ или 
промоција“ у оквиру којег смо анализирали систем државне помоћи, систем субвенција 
у складу са Законом о улагањима, праксу Комисије за државну помоћ и конкретне 
случајеве доделе државне помоћи са становишта транспарентности, испуњавања 
циљева и намене субвенција, као и извештавања и контроле. Налазе и препоруке 
истраживања смо представили 12.6.20171, а позив Министарству привреде да узме 
учешћа у дискусији смо упутили електронском поштом sekretarijat@privreda.gov.rs.  
 
Повод да Вам се обратимо нашли смо у Вашој изјави од 12.6.2017. коју је пренела 
РТС2: "Нема никаквих примедаба на транспарентност од стране ММФ-а и Светске 
банке, од свих који су у званичној контроли, али има од невладиних организација и ми 
желимо и с њима да разговарамо и, све што је у нашој могућности да објавимо, ми 
ћемо и објавити", каже министар Горан Кнежевић. 
 
С тим у вези, слободни смо да Вам предложимо конкретне сугестије за повећање 
транспарентности у овој области, које су у оквиру надлежности Министарства и могу 
се спровести веома брзо (нема потребе за изменама и допунама законских решења). 
Министарство би могло да отвори посебну страницу на свом сајту, на којој би 
објављивало податке о додели и коришћењу субвенција – уговоре са улагачима и 
извештаје независних ревизора о остваривању постављених услова за уплату 
транши. Користимо ову прилику да подсетимо на то да смо сличне сугестије 
(објављивање посебне странице са свим релевантим плановима и извештајима) изнели 
представницима Министарства привреде и у вези са надзором над јавним предузећима.   
 
У нади да Вам налази нашег истраживања могу користити у раду и даљим реформским 
корацима у овој области, у прилогу Вам достављамо цео извештај и стојимо на 
располагању уколико су потребна ближа појашњења.  
 
С поштовањем, 
 
Немања Ненадић 
Програмски директор 
Транспарентност Србија  
Београд, 21. јун 2017. 
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2 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2766661/kako-povecati-transparentnost-drzavnih-
subvencija.html  
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