
 

 

Прималац: 

Република Србија 
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Београд 

 

Подносилац: 

Транспарентност Србија 

Палмотићева 31 

Београд 

 

Предмет: Иницијатива Министарству привреде у вези са објављивањем података о о 
малим и средњим предузеаим и предузетницима, као и другим информацијама у 
форми отворених података који омогућавају упоредивост и слободно коришћење 
 

Поштовани,  

 

Кроз отварање података, држава подстиче развој креативног бизниса и економије 
знања, али и добија драгоцене повратне информације, које могу да се искористе за 
побољшање квалитета података, боље разумевање потреба корисника, квалитетније 
формулисање и спровођење јавних политика. Такође, оbjavlјivanje otvorenih podataka 
jača poverenje u javne institucije, pojačava obavezu vlada da poštuju vladavinu prava, i 
obezbeđuje transparentnu i odgovornu osnovu za bolјe donošenje odluka i pobolјšava 
pružanje javnih usluga. 

 

Анализирајући документе које је Министарство објавило (Извештај о раду за 2016. 
годину, информације са веб странице Министарства  из докумената у одељку ,,Бројеви 
доказују''), уочили веома велики број корисних података. С обзиром на то да 
Министарство већ припрема и објављује поменуте податке, било би добро да оне 
информације које су исказане у наративном облику или одређеним ПДФ табелама, 
буду објављени и у отвореној форми, како би могли даље да се употребљавају.  

 

Форма отворених података значи да су те информације машински читљиви и 
припремљене у отвореним форматима (csv, xls, xlsx и други). Обезбеђивањем њихове 
доступности, оне постају слободне за употребу најширем кругу корисника. 

 

Овом иницијативом Транспарентност Србија предлаже да Министарство привреде, 
између осталог, у форми отворених података припрема и објављује: 

 

- Податке о кретању броја предузећа, запослености и бруто додату вредност; 



 

 

- Основне и упоредне резултати пословања сектора малих и средњих предузећа и 
предузетништва (МСПП) у 2015. и 2016. години; 

- Податке о макроекономском амбијенту и билансу у претходним годинама (на 
пример од 2008. до 2016. године); 

- Индикаторе пословања финансијског сектора у претходним годинама; 

- Развијеност МСПП сектора у Србији и основне карактеристике предузетничког 
сектора, индикаторе развијености, показатеље пословања; 

- Структуру сектора МСПП према броју, велчини и облику организовања; 

- Податке о задругама; 

- Податке о запослености; 

- Податке о ефикасности пословања и профитабилности малих и средњих 
предузећа и предузетника; 

- Податке о инвестицијама, спољнотрговинском  пословању, секторској структури 
и регионалној заступљености  

- Податке о конкурентности сектора МСПП; 

- Упоредне статистичке податке предузетника у Србији и Европској унији; 

- Предузетничку демографију старт-апова; 

- Основне показатеље и индикаторе пословања нефинансијског сектора у 
периоду за које постоје подаци,  

- као и друге податек који су већ објављени (инвестиције, сектор привреде, 
запосленост, секторски распоред броја предузећа и индикатора пословања 
сектора МСПП, секторски распоред броја запослених, секторски распоред 
промета, секторски распоред БДВ, регионални распоред показатеља пословања 
сектора МСПП и остале статистичке податек које смо уочили у оквиру Извештаја 
о раду за 2016. годину; 

 

 

 

 

Транспарентност Србија 

У Београду, 14. септембра 2018. 

 


