
 
 

 

Србија: Систематска дијагностичка процена 

Serbia: Systematic Country Diagnostic (SCD) 

 

Светска банка припрема извештај под насловом „Србија: Систематска дијагностичка 

процена“. У питању је анализа, заснована на доступним подацима и увидима, о 

кључним приоритетима за развој Србије и ограничењима који спречавају смањење 

сиромаштва и инклузивни развој у Србији. Или у најкраћем: шта спречава бржи 

привредни раст и одржив, инклузиван развој друштва? 

Закључци овог извештаја ће се користити при изради нове петогодишње стратегије 

Светске банке за период 2020 – 2025. у сарадњи са Владом Републике Србије.  

Претходна оваква анализа сачињена је 2015. године. 

Тим Светске банке жели да чује повратне информације од представника локалних 

самоуправа о оствареним променама у протеклом периоду, као и о главним 

ограничењима и приоритетима за  одрживи развој у Србији у наредном периоду. 

Према радној верзији овог новог извештаја Светске банке, главни налази показују да је 

у односу на ситуацију у 2015. години у неким областима остварен одређен напредак 

(нпр. фискална консолидација, смањење стопе незапослености, итд.), али и да постоје 

значајна ограничења и недовршене реформе у разним областима који спречавају како 

бржи раст привреде у Србији тако и  изградњу просперитетног друштва. 

Главни налази сугеришу да је напредак могуће убрзати само уколико Србија буде у 

стању да отклони кључне препреке. Сиромаштво и неједнакост у Србији су већи него у 

упоредивим земљама чланицама ЕУ, стопе привредног раста су недовољне за брже 

приближавање стандардима у ЕУ. 

Главна ограничења која према анализи Светске банке спутавају бржи привредни и 

друштвени напредак у Србији могу да се групишу у три категорије:  

• ограничења која спутавају раст привреде;  

• ограничења која спречавају једнаке прилике за све грађане и већу инклузију;  

• ограничења из домена одрживости природне средине и отпорности на климатске 

промене.  

Истовремено, ограничења структурне природе - a нарочито лоше управљање и слабе 

институције - додатно утичу на координацију јавних политика и њихову укупну 

делотворност. 

Питања за дискусију: 

1. Постоје ли и друга важна питања везано за привредни раст и инклузију у Србији 

која би требало решити или више нагласити? 

2. Према вашем мишљењу или искуству, која су најбитнија ограничења за 

остваривање бржег привредног раста, смањење сиромаштва и одрживи развој у 

Србији? 

3. Како су се ова најбитнија питања мењала током протеклих 5 година: шта се 

побољшало, шта је остало исто, а шта се погоршало? 

4. У којој области очекујете да се оствари највећи утицај или помак? 


