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Из вод: У сек то ру шу мар ства ин сти ту ци о нални ок вир по дра зу мева све ад ми ни стра тивне 
и ор га ни за ционе по став ке шу мар ске по ли ти ке, као и са му при ме ну и спро во ђе ње те по-
ли ти ке. Ин сти ту ци о нални ок вир, та ко ђе, одре ђу је и над леж но сти јав них и при ват них ор-
га на на раз ли чи тим ни во и ма. Циљ овог рада је ут вр ђи вање ин сти ту ци о налних ок ви ра и 
фи нан сиј ске по дрш ке у сек то ри ма ко ји су од зна ча ја за по сло ва ње ма лих и сред њих пре-
ду зе ћа са не дрв ним шум ским про из во дима (жи вот на сре ди на и заш ти та прир о де, шу мар-
ство, ма ла и сред ња пре ду зе ћа и пре ду зет ниш тво), као и ут вр ђи вање ста во ва пред став ни-
ка ли дер ских пре ду зе ћа у Ср би ји о са рад њи са овим ин сти ту ци јама и не оп ход ним ме ра ма 
по дрш ке. У раду су при ме ње не ме то да ана ли зе и син те зе, ком па ра тив на и ста ти стич ка 
ме то да. При куп ља ње при мар них по да та ка, ко риш ће њем ан ке те „од вра та до вра та”, из вр-
ше но је у две фа зе, у пе ри о ду 2011-2013. го ди не. У ре зул та тима истра жи ва ња, при ка за не 
су и ана ли зи ра не ре ле ван тне ин сти ту ције, ор га ни за ције и фон до ви, на ни воу Европ ске 
Уни је и ода бра них др жа ва ју го и сточ не Евро пе (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Цр на Гора и Ср би ја), 
као и њи хо ве над леж но сти ве за не за фи нан сиј ску по дрш ку пре ду зе ћима ко ја по слу ју са 
не дрв ним шум ским про из во дима. За тим су раз мо тре ни ста во ви пред ста вни ка ли дер ских 
пре ду зе ћа у Ср би ји, у од но су на са рад њу са овим ин сти ту ци јама и при ме ну мера по дрш ке, 
на осно ву че га су да те и пре по ру ке за њи хо во уна пре ђе ње.
Кључ не речи: ин сти ту ци о нални ок вир, фи нан сиј ска по дрш ка, ма ла и сред ња пре ду зе-
ћа, не дрв ни шум ски про из во ди, Европ ска уни ја

IN STI TU TI O NAL FRA ME WORK AND FI NAN CI AL SUP PORT TO NON-WOOD  
FO REST PRO DUC TS-BA SED EN TER PRI SES IN EU AND SO UT HE AST EUR O PE

Ab stract: In sti tu ti o nal fra me work com pri ses fo rest po licy or ga ni sa tion and ad mi ni stra tion po-
stu la tes and its im ple men ta tion. The ob jec ti ves of the study were to for mu la te the in sti tu ti o nal 
fra me works and fi nan ci al sup port me a su res in the sec tors sig ni fi cant for small and me di um-si-
zed en ter pri ses de a ling with non-wood fo rest pro duc ts (en vi ron ment and na tu re con ser va tion, 
fo re stry, small and me di um-si ze en ter pri ses), and to de fi ne the at ti tu des of the re pre sen ta tives 
of le a ding en ter pri ses in Ser bia on the co o pe ra tion with such in sti tu ti ons and the ne ce ssary 
sup port me a su res. The study met hods were anal ysis and synthe sis, com pa ra tive and sta ti sti cal 
met hods. The col lec ti on of pri mary da ta, using ”do or-to-do o r” sur veys, was per for med in two 
pha ses du ring the pe ri od 2011-2013. The study re sul ts in clu de the pre sen ta tion and anal ysis 
of the in sti tu ti ons, or ga ni sa tions, and fun ds re le vant for the en ter pri ses at the le vel of EU and 
the se lec ted SEE co un tri es (Slo ve nia, Cro a tia, Mon tene gro, Ser bia), and the ir  com pe ten cies 
re la ted to fi nan ci al sup port me a su res. Furt her to the abo ve qu e sti ons, the at ti tu des of the re-
pre sen ta tives of le a ding en ter pri ses in Ser bia were anal ysed, ba sed on which the pro mo ti on of 
co o pe ra tion and sup port to the se en ter pri ses were pro po sed.

 Key words: in sti tu ti o nal fra me work, fi nan ci al sup port, small and me di um en ter pri ses, non-
wood fo rest pro duc ts, Eur o pe an Uni on
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1. УВОД
Ин сти ту ције су „…си стем успо став ље них и ра спро стра ње них друш тве-

них пра ви ла, ко ја де фи ни шу струк ту ру друш тве них ин те рак ци ја” (Hod-
gson,   G.  M.,  20 06). Мо гу би ти фор мал не и не фор мал не (L ef  t w ich,   A . , 
2006; Da v is ,    K ., 2010;  Ste  er,   L . ,  Sen,   K . ,  2010; L i ,   Y. ,  Z a  hra ,  S . ,  2012). 
У фор мал не спа да ју, нпр. за ко ни и про пи си (Ste  er,  L . ,  Sen,  K . ,  2010) и оне 
су „…о до бре не од стра не др жа ве” (Da v is ,  K ., 2010).

Ути цај ин сти ту ција, као „пра ви ла игре” (Nor t h,   D. ,  1994), на „…кон-
ку рен тску спо соб ност при вре де, еко ном ски раст и одр жив еко ном ски раз-
во ј…”, оства ру је се пу тем до но ше ња „…од лу ка о ин ве сти ци јама, ор га ни за-
цији про из вод ње роба и услу га, ра спо де ли, од но су из ме ђу сло бо де и ре гу ли сања 
тр жиш та, си сте му мо ти ва ције, ни воа ула га ња у на у ку и обра зо ва ње (зна-
ње) итд.” (Гр г у  ре  ви ћ,  Н., 2013).

Ин сти ту ци о нални ок вир у сек то ру шу мар ства, по дра зу мева „…ор га ни-
за ционе и ад ми ни стра тивне по став ке шу мар ске по ли ти ке и ње ну при ме ну 
у зем љи …” и одре ђу је „…од го вор но сти и над леж но сти раз ли чи тих ор га на, 
јав них и при ват них, на раз ли чи тим ни во и ма” (2011/c). Кроз ин сти ту ци о-
налне ок ви ре се „…вр ши спро во ђе ње на ци о нал не, ре ги о нал не и ло кал не по-
ли ти ке…”, ко ји ма се ути че на раз вој це ло куп ног сек то ра шу мар ства (2011/c). 
Ме ђу тим, ка да се го во ри о ин сти ту ци о налном ок ви ру, у об зир тре ба узе ти 
„…ши рок спек тар ор га ни за ција, под сти ца ја, ман дат ног си сте ма и про пи-
са …” ко ји „…у ти чу на ре зул та те сек то ра” (2005).

Ор га ни за ције, као „…по себ на вр ста ин сти ту ција, са до дат ним ка рак-
те ри сти кама…”, ук љу чу ју „…струк ту ре или мре же, ко је не мо гу да фун-
кци о нишу без пра ви ла, ко му ни ка ције, члан ства и су ве ре ни тета” (Hod-
gson,   G.  M., 2006). Пре ма Nor t h,   D. ,  1994, уко ли ко су „…ин сти ту ције 
пра ви ла игре, он да су ор га ни за ције игра чи”.

У ве ли кој мери, ре фор ма ор га ни за ција је „…во ђе на ши рим ре фор ма ма у 
ин сти ту ци о налним ок ви ри ма” (2005). Ор га ни за ције тре ба да „…и ско ри сте 
мо гућ но сти ко је по сто је уну тар да тог ин сти ту ци о налног ок ви ра …”, ка ко 
би се „…по ве ћа ло бо гат ство, ство рио или уве ћао при ход и по стиг ли дру ги 
ци ље ви” (L i ,  Y. ,  Z a  hra ,  S ., 2012).

У скла ду са про ме на ма у са мом сек то ру, ме ђу на род не и на ци о нал не 
ор га ни за ције, све ви ше паж ње по све ћу ју не дрв ним шум ским про из во-
дима (НДШП). Ор га ни за ција Ује ди ње них На ци ја за хра ну и по љо при вре ду 
(FAO), од но сно Ди ви зи ја за про из во де од шу ма2, при Oде ље њу за шу мар-
ство, осно ва ла је 1991. го ди не про грам „Про мо ци ја и раз вој не дрв них шум-
ских про из во да” (енг. The pro mo ti on & de ve lop ment of non-wood fo rest pro-
duc ts), и по ста ви ла га за јед ну од при о ри тет них об ла сти де ло ва ња. У том 
сми слу, ве ћи на европ ских зе ма ља, као је дан од ци ље ва одр жи вог раз во ја 
сек то ра шу мар ства, по став ља „…ди вер зи тет про из во да и услу га ко је шу-
ме пру жа ју и урав но те же ност раз ли чи тих зах те ва, ко ји се став ља ју пред 
шум ске еко си сте ме” (2011/c). Та ко ђе, ве ћи на зе ма ља је за у зе ла став да тре ба 
„…о ја ча ти на по ре у прав цу бо ље про мо ци је и пла сма на НДШП” (2011/c). У 

2 Тренутни назив ове дивизије је Дивизија шумских производа и индустрије (енг. Forest 
Products and Industries Division).
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зем ља ма Ју го и сточ не Евро пе (ЈИЕ), по ли ти ка обез бе ђи вања НДШП и услу-
га исти че „…не оп ход ност урав но те же ности и одр жи во сти” (2011/c).

 Уз овак во пре поз на вање важ но сти пру жа ња раз ли чи тих про из во да и 
услу га и кључ не уло ге ра сту ћег бро ја за ин те ре со ваних стра на, у ве ћи ни др-
жа ва у Евро пи се ин си сти ра на ме ђу сек тор ском при сту пу, при ли ком фор-
му ли сања ци ље ва шу мар ске по ли ти ке (2011/c) и де фи ни сања де ло кру га рада 
над леж них ор га ни за ција. Поз на ва ње над леж но сти ор га ни за ција у сек то ру 
шу мар ства, али и у дру гим сек то ри ма, ко ји су ре ле ван тни за проб ле ма тику 
НДШП, од изу зет не је важ но сти и за ма ла и сред ња пре ду зе ћа (МСП), ко ја 
сво је по сло ва ње ба зи ра ју на НДШП.

Истра жи ва ња спро ве де на у раз ли чи тим зем ља ма ука зу ју на то да је 
пре ду зет ни цима по треб на ве ћа по дрш ка, у ци љу раз во ја ино ва тив них ак-
тив но сти, про ши ре ња и уна пре ђе ња про из вод них ка па ци тета, до би ја ња 
не оп ход них тех нич ких зна ња и ефи ка сни јег пла сма на НДШП (We i ss ,   G. , 
R a  met  s te  i  ner,   E . ,  2005; Pet  te  nel  la ,   D. еt al., 2006; Ud d i n,  M.  S .  et al., 
2008). Та ко ђе, прет ход на истра жи ва ња о МСП у шу мар ству у Ср би ји (Ра н-
ко ви ћ,  Н. et al., 2012), по ка зу ју да ве ћи на ових пре ду зе ћа не ко ри сти мере 
по дрш ке3. Из тог раз ло га, би ло је важ но истра жи ти ко је су мере по дрш ке, 
пре све га фи нан сиј ске, до ступ не сек то ру МСП ко ја по слу ју са НДШП (МСП 
за НДШП) и ко је ор га ни за ције су над леж не за њи хо ву при ме ну.

Циљ овог рада је ут вр ђи вање ин сти ту ци о налних ок ви ра и фи нан сиј ске 
по дрш ке у сек то ри ма ко ји су од зна ча ја за по сло ва ње МСП за НДШП (жи-
вот на сре ди на и заш ти та прир о де, шу мар ство, МСП и пре ду зет ниш тво)4, у 
ЕУ и ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ. Та ко ђе, циљ је и ут вр ђи вање ста во ва пред-
став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа, ко ја по слу ју са НДШП у Ср би ји о са рад њи 
са овим ин сти ту ци јама и не оп ход ним ме ра ма по дрш ке. Свр ха истра жи-
ва ња је ут вр ђи вање мо гућ но сти за уна пре ђе њe ин сти ту ци о налних ок ви ра 
(из град њу ин сти ту ција и одре ђи ва ње де ло кру га по сло ва) и пред лог мера 
по дрш ке МСП за НДШП у Ср би ји.

Пред мет истра жи ва ња су:
•	 над леж но сти ин сти ту ција и ор га ни за ција у по ме ну тим сек то ри ма;
•	 фи нан сиј ске мере по дрш ке;
•	 ста во ви пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа о овој проб ле ма тици.

На ба зи ана ли зе над леж но сти ор га ни за ција у од но су на фи нан сиј ске ме-
ре по дрш ке и ста во ва пред ста ви ка МСП за НДШП у Ср би ји, као и упо ред не 
ана ли зе над леж но сти на ни воу Европ ске Уни је (ЕУ) и ода бра них др жа ва 

3 Представници предузећа, која су користила ове мере подршке истакли су да су, 
већином, добијали кредите Фонда за развој (Ранковић, N. et al., 2012).

4 НДШП као саставни део шумских екосистема, треба да задовоље различите захтеве, 
који се односе на коришћење (економски и друштвени) и очување биодиверзитета 
(еколошки), због чега долази до преклапања надлежности сектора шумарства са 
сектором животне средине и заштите природе. Са друге стране, пословање са НДШП 
у Србији се, већином, одвија у МСП, па се ова предузећа могу означити као носиоци 
привреднe делатности везане за сакупљање, откуп, прераду и пласман НДШП.



88 „ШУМАРСТВО” 3-4

ЈИЕ5 (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Цр на Гора, Ср би ја), омо гу ће но је да ва ње пре по-
ру ка за уна пре ђе ње ста ња у овој об ла сти.

2. МЕ ТОД РАДА
У раду су при ме ње не основ не на уч не ме то де ана ли зе и син те зе. Од оп-

ште на уч них ме то да, ко риш ће не су ком па ра тив на и ста ти стич ка ме то да.
У ци љу ме ђу соб ног по ре ђе ња ин сти ту ција, њи хо вих над леж но сти и фи-

нан сиј ских мера по дрш ке, ко риш ће на је ком па ра тив на ме то да (М и  ло  с а в-
ље ви ћ,  С. ,  Ра  до  с а в ље ви ћ,  И. ,  2008).

Та ко ђе, у овом истра жи ва њу је ко риш ће на и ста ти стич ка ме то да, ко ја 
се од но си на истра жи ва ње ма сов них по ја ва. Пр ва фа за обра де је по дра зу-
ме вала ко ди ра ње упит ни ка и изра ду ба зе по да та ка. На кон то га, из вр ше-
на је њи хо ва ста ти стич ка обра да у про гра му SPSS ver. 20 (2011/a). Ана ли за 
фрек вен ци ја је при ме ње на у ци љу ут вр ђи вања уче ста ло сти вред но сти пре-
кид них про мен љи вих (фрек вен ци ја) и њи хо вог учеш ћа (С ол  д и ћ-А лек-
с и ћ,   Ј. ,  Chro ne  os  K ra  sa vac ,  B . ,  2009).

Као истра жи вач ке тех ни ке, ко риш ће не су тех ни ка „ben chmar kin g”-а и 
ан ке та „од вра та до вра та”.

У ок ви ру ком па ра тив не ме то де при ме ње на је тех ни ка ек стер ног (Ba bo-
v ić ,   J .  еt al., 2012) и сек тор ског (Ра н  ко ви ћ,   Н. et al., 2011) „ben chmar kin-
g”-а, као и „ben chmar kin g” јав них ин сти ту ција (Ра н  ко ви ћ,   Н. et al., 2011). 
Ова тех ни ка је има ла за циљ да се иден ти фи кују по зи тив на прак са (енг. „best 
prac ti ce”) и иску ство зе ма ља ЕУ и ЈИЕ, као и да се ука же на мо гућ но сти по-
бољ ша ња ко ја се мо гу при ме ни ти у на шим усло ви ма.

При куп ља ње по да та ка, ко риш ће њем ан ке те „од вра та до вра та”, спро-
ве де но је у две фа зе. У пр вој фа зи, ко ја је спро ве де на то ком 2011. го ди не, 
при куп ље ни су по да ци о 91 МСП за НДШП на ни воу цен трал не Ср би је6. 
Упит ник се, у пр вој фа зи при куп ља ња по да та ка, са сто јао из 65 пи та ња. На-
кон то га је, у дру гој фа зи, ода бра но 19 ли дер ских пре ду зе ћа, на осно ву три 
вр сте кри те ри јума (Но ни ћ,  Д.  еt al., 2012):
1. кри те ри јуми про пи са ни За ко ном о ра чу но вод ству и ре ви зи ји (број за по-

сле них, го диш њи при ход, вред ност по слов не имо ви не)7;
2. ка рак те ри стике пре ду зе ћа (об је ди ња вање све три фа зе лан ца снаб де ва-

ња, ко ли чи на от куп ље них про из во да и др.);
3. оп шти ути сак истра жи ва ча (ме тод оп сер ва ције) о истак ну тим по слов-

ним ак тив но стима ових пре ду зе ћа.

5 Ове државе су одабране на основу сличности природних и привредних карактеристика 
са Србијом, али и због поређења различитог нивоа сарадње са ЕУ. Наиме, Словенија 
је чланица ЕУ од 2004. године, Хрватска од 2013. године, а Црна Гора је започела 
преговоре о приступању током 2012. године. Србија има статус кандидата од 2012. 
године и у фази је припрема за почетак преговора о приступању.

6 Појам „централна” Србија се односи на територију Републике Србије без АП Војводине 
и АП Косова и Метохије, на којој ЈП „Србијашуме”, у оквиру 17 шумских подручја, 
газдује државним шумама и обавља стручно-техничке послове у приватним шумама.

7 У време спровођења истраживања, на снази је био Закон о рачуноводству и ревизији 
из 2006. године (2006). У међувремену је усвојен нови Закон о рачуноводству (2013/a), 
којим су дефинисани критеријуми делимично измењени.
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Са пред став ни цима ода бра них пре ду зе ћа су то ком 2012. и 2013. го ди не, 
из вр ше не до дат не ан ке те. Упит ник ко ји је ко риш ћен у дру гој фа зи при куп-
ља ња по да та ка са сто јао се из 40 пи та ња. 

У раду су ана ли зи ра ни од го во ри на:
•	 шест пи та ња из упит ни ка ко риш ће ног у пр вој фа зи истра жи ва ња, ко ја 

се од но се на ста во ве пред став ни ка пре ду зе ћа8 о са рад њи са ми ни стар-
ствима над леж ним за жи вот ну сре ди ну и шу мар ство и о ме ра ма по дрш-
ке;

•	 пет пи та ња из упит ни ка ко риш ће ног у дру гој фа зи, ко ја се од но се на ста-
во ве пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа о са рад њи са ин сти ту ци јама и 
ор га ни за ци јама над леж ним за НДШП (ми ни стар ства, аген ци је, ко мо ре 
и др.) и мо гућ но сти при ме не мера по дрш ке за раз вој сек то ра МСП за 
НДШП.
На ве де не гру пе пи та ња из дво је не су на осно ву проб ле ма, ци ља и свр хе 

истра жи ва ња, ко ји ма је де фи ни сана по тре ба за ут вр ђи ва њем и ана ли зом 
ста во ва пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа, у од но су на са рад њу са по ме-
ну тим ин сти ту ци јама и ор га ни за ци јама и у од но су  на обез бе ђи ва ње  мера 
по дрш ке.

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА

У ре зул та тима истра жи ва ња су, нај пре, да ти при каз и ана ли за ин сти-
ту ци о налних ок ви ра (ин сти ту ција, ор га ни за ција и фон до ва) ре ле ван тних 
за по сло ва ње МСП за НДШП, на ни воу ЕУ и ода бра них др жа ва ЈИЕ, као и 
њи хо вих над леж но сти ве за них за фи нан сиј ске мере по дрш ке. За тим су, у 
ве зи са тим пи та њи ма, раз мо тре ни и од го ва ра јући ста во ви пред ста вни ка 
ли дер ских пре ду зе ћа у Ср би ји, на осно ву че га су да те пре по ру ке за уна пре-
ђе ње њи хо ве са рад ње и по дрш ке сек то ру МСП за НДШП.

3.1. Ин сти ту ци о нални ок ви ри МСП за НДШП  
(ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

При каз и ана ли за ин сти ту ци о налних ок ви ра зна чај них за МСП за 
НДШП, на ни воу ЕУ и ода бра них др жа ва ЈИЕ, обух ва ти ли су сек то ре: жи-
вот не сре ди не и заш ти те прир о де, шу мар ства, МСП и пре ду зет ниш тва. У 
ок ви ру сва ког од ових сек то ра, раз мо тре не су над леж не јав не ин сти ту ције и 
ор га ни за ције (јав на упра ва, јав на служ ба и јав на пре ду зе ћа), као и фон до ви 
за по дрш ку.

Ин сти ту ције, ор га ни за ције и фон до ви у ок ви ру сек то ра жи вот не сре-
ди не и заш ти те прир о де, на ни воу ЕУ и ода бра них др жа ва ЈИЕ (Сло ве ни ја, 
Хр ват ска, Цр на Гора и Ср би ја), пред став ље ни су у та бе ли 1.

8 Анализирани су одговори само оних представника предузећа која су, на основу 
наведених критеријума, издвојена као лидерска.
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Та бе ла 1. Ин сти ту ци о нални ок ви ри сек то ра жи вот не сре ди не и заш ти те 
прир о де (ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Tab le 1.  In sti tu ti o nal fra me work for en vi ron ment and na tu re con ser va tion sec-
tor (EU and se lec ted co un tri es of SEE)910

Јав на упра ва
Pub lic ad mi ni stra tion

Јав не служ бе
Pub lic ser vi ces

Јав на пре ду зе ћа
Pub lic en ter pri ses

Фон до ви9

Fun ds
Европ ска Уни ја

Ге не рал ни ди рек то рат
за жи вот ну сре ди ну

Европ ска аген ци ја за жи-
вот ну сре ди ну /

LI FE+ По ли ти ка и 
управ ља ње жи вот-
ном сре ди ном 
LI FE+ Прир о да и би-
о ди вер зитет

Сло ве ни ја
Ми ни стар ство по љо при-
вре де и жи вот не сре ди не
- Ди рек то рат за жи вот ну 
сре ди ну
- Сек тор за жи вот ну сре ди-
ну и кли мат ске про ме не
- Сек тор за заш ти ту прир о де

Аген ци ја за заш ти ту жи-
вот не сре ди не

/
Јав ни фонд Сло-
ве ни је за жи вот ну 
сре ди ну 
(Eko Sklad)За вод за заш ти ту прир о де

Хр ват ска
Ми ни стар ство заш ти те жи-
вот не сре ди не и прир о де
- Упра ва за заш ти ту жи вот-
не сре ди не и одр жи ви раз вој
-Упра ва за заш ти ту прир о де

Аген ци ја за заш ти ту жи-
вот не сре ди не

/
Фонд за заштиту 
животне средине 
и енергетску 
ефикасност

Др жав ни за вод за заш ти ту 
прир о де

Цр на Гора
Ми ни стар ство одр жи вог 
раз во ја и ту риз ма
- Ди рек то рат за жи вот ну 
сре ди ну и кли мат ске про-
ме не
- Ди рек ци ја за заш ти ту 
прир о де

Аген ци ја за заш ти ту жи-
вот не сре ди не

ЈП „На ци о нал ни 
пар ко ви Цр не Го ре” /

Аген ци ја за заш ти ту жи вот-
не сре ди не10

Ср би ја
Ми ни стар ство енер ге ти ке, 
раз во ја и заш ти те  жи вотне 
сре ди не
- Сек тор за заш ти ту жи вот-
не сре ди не
- Оде ље ње за заш ти ту прир-
о де

Аген ци ја за заш ти ту жи-
вот не сре ди не

ЈП на ци о нал ни пар-
ко ви (5)
ЈП „Бор ја к”

/

Ми ни стар ство прир од них 
ре сур са, ру дар ства и про-
стор ног пла ни ра ња
- Сек тор за прир од не ре-
сур се

За вод за заш ти ту прир о де

9 На нивоу ЕУ, фондови у сектору животне средине и заштите природе представљају, 
у ствари, програме финансирања, а не независне организације, као што је то случај у 
Словенији и Хрватској.

10 Према Закону о државној управи Црне Горе „…органи управе су управе, секретаријати, 
заводи, дирекције и агенције” (2003/a). При томе, „…агенције су органи који врше 
стручне и са њима повезане управне послове, који се врше уз примену тржишних 
принципа, односно пружања услуга и обезбеђују унапређење и развој” (2003/a).
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Сек тор жи вот не сре ди не се, на ни воу ЕУ, у Сло ве ни ји, Хр ват ској и Ср би-
ји, на ла зи у по себ ним ор га ни ма јав не упра ве (та бе ла 1). Ме ђу тим, у Цр ној 
Гори је овај сек тор у над леж но сти ми ни стар ства за одр жи ви раз вој и ту ри-
зам. Сек тор заш ти те прир о де је на ни воу ЕУ и у свим ода бра ним др жа ва ма, 
у над леж но сти ми ни стар ства над леж ног за жи вот ну сре ди ну. Ипак, у Ср-
би ји је ова над леж ност са мо де ли мич на, с об зи ром на то да управ не по сло ве 
заш ти те прир о де вр ши и ми ни стар ство над леж но за прир од не ре сур се.

У сек то ру заш ти те жи вот не сре ди не су, на ни воу ЕУ и у ода бра ним др-
жа ва ма, при сут не јав не служ бе (аген ци је и за во ди). На ни воу ЕУ и у Цр ној 
Гори, за сек тор заш ти те прир о де над леж на је јав на служ ба заш ти те жи вот не 
сре ди не. Са дру ге стра не, у Сло ве ни ји, Хр ват ској и Ср би ји по сто је за во ди за 
заш ти ту прир о де.

Као што се мо же уоч и ти, не по сто је јав на пре ду зе ћа над леж на за сек тор 
жи вот не сре ди не на ни воу ЕУ, док су у сек то ру заш ти те прир о де при сут-
на јав на пре ду зе ћа при сут на у Цр ној Гори и Ср би ји11. Фон до ви за по дрш ку 
сек то ру жи вот не сре ди не и заш ти те прир о де, при сут ни су на ни воу ЕУ и 
ње них чла ни ца (Сло ве ни ја и Хр ват ска).

Ин сти ту ци о нални ок ви ри сек то ра шу мар ства, на ни воу ЕУ и ода бра них 
др жа ва ЈИЕ, при ка за ни су у та бе ли 2.

За по је ди не ак тив но сти у ок ви ру шу мар ства су, осим Ге не рал ног ди рек-
то ра та (ГД) за по љо при вре ду и раз вој (та бе ла 2), на ни воу ЕУ, над леж ни и 
ГД за жи вот ну сре ди ну (та бе ла 1) и ГД за пре ду зет ниш тво и ин ду стри ју (та-
бе ла 3). За раз ли ку од ЕУ ни воа, ор ган јав не упра ве над ле жан за по сло ве 
шу мар ства се, у свим по сма тра ним др жа ва ма, на ла зи у ок ви ру ми ни стар-
ства од го вор ног за по љо при вре ду (ко је, по ред то га, обух ва та и сек тор жи-
вот не сре ди не у Сло ве ни ји, рур ал ни раз вој у Хр ват ској или во до при вре ду 
у Ср би ји).

Јав на служ ба, као је дин стве на ор га ни за ција, у сек то ру шу мар ства по-
сто ји са мо у Сло ве ни ји и Цр ној Гори. У оста лим др жа ва ма ове по сло ве обав-
ља не ко ли ко ор га ни за ција.

11 У Словенији постоји Јавни завод Триглавски национални парк, који, поред осталог, 
обавља и послове јавне службе за управљање националним парком Триглав (2011/b). 
У складу са Одлуком о оснивању Јавног завода Триглавски национални парк, средства 
за рад се обезбеђују из буџета државе, од продаје улазница, од дотација и донација, 
управљањем непокретностима, продајом добара и услуга, из међународних програма, 
из локалних, националних и међународних фондова, установа и других организација 
(суфинансирање програма и пројеката) и др. (2011/b).У Хрватској, постоји осам јавних 
установа националних паркова и 11 јавних установа паркова природе. Према Закону 
о заштити природе, јавне установе обављају „…делатност заштите, одржавања 
и промоције заштићеног подручја у циљу заштите и очувања изворности природе, 
осигуравања неометаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних 
добара, надзиру спровођење услова и мера заштите природе на подручју којим управљају 
и учествују у прикупљању података у сврху праћења стања очуваности природе 
(мониторинг)” (2013/b). Ове послове јавне установе обављају као јавнa службa. 
Међутим, поред наведеног, јавне установе могу обављати и друге делатности. Законом је 
прописано да се средства за рад јавних установа обезбеђују из „…државног прорачуна и 
прорачуна јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе, прихода од коришћења 
заштићених делова природе, прихода од накнада, других извора” (2013/b).
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Та бе ла 2. Ин сти ту ци о нални ок ви ри сек то ра шу мар ства (ЕУ и ода бра не др-
жа ве ЈИЕ)

Tab le 2.  In sti tu ti o nal fra me work for fo re stry sec tor (EU and se lec ted co un tri es 
of SEE)121314

Јав на упра ва
Pub lic ad mi ni stra tion

Јав не служ бе
Pub lic ser-

vi ces

Јав на пре ду зе ћа
Pub lic en ter pri ses

Фон до ви12

Fun ds

Европ ска Уни ја

Ге не рал ни ди рек то рат за по-
љо при вре ду и рур ал ни раз вој
Ге не рал ни ди рек то рат за жи-
вот ну сре ди ну
Ге не рал ни ди рек то рат за пре-
ду зет ниш тво и ин ду стри ју

/ / Европ ски по љо при вред ни фонд за 
рур ал ни раз вој

Сло ве ни ја

Ми ни стар ство по љо при вре-
де и жи вот не сре ди не
- Ди рек то рат за шу мар ство, 
лов и ри бар ство
- Сек тор за шу мар ство

За вод за гоз-
до ве /

Ко риш ће ње сред ста ва Европ ског 
по љо при вред ног фон да за рур ал-
ни раз вој
(Аген ци ја за по љо при вред на тр-
жиш та и рур ал ни раз вој Ре пуб ли-
ке Сло ве ни је)

Хр ват ска

Ми ни стар ство по љо при-
вре де
- Упра ва шу мар ства, лов ства 
и дрв не ин ду стри је

/

Тр го вач ко друш-
тво
„Хр ват ске шу ме” 
д.о.о.

/13

Цр на Гора

Ми ни стар ство по љо при вре-
де и рур ал ног раз во ја
- Сек тор за шу мар ство

Упра ва за 
шу ме / /

Упра ва за шу ме14

Ср би ја

Ми ни стар ство по љо при вре-
де, шу мар ства и во до при-
вре де
- Упра ва за шу ме

/
ЈП „Ср би ја шу ме”, 
ЈП „Вој во ди на-
шуме”

Бу џет ски фонд за шу ме

У сек то ру шу мар ства, јавнапредузећа по сто је са мо у Хр ват ској и Ср би ји, а 
фондови су при сут ни на ни воу ЕУ и у Сло ве ни ји и Ср би ји.

Ин сти ту ци о нални ок ви ри сек то ра МСП и пре ду зет ниш тва, на ни воу ЕУ и 
ода бра них др жа ва ЈИЕ при ка за ни су у та бе ли 3.

12 На нивоу ЕУ, у Словенији, Хрватској и у Србији, фондови у сектору шумарства 
представљају, у ствари, програме финансирања, а не независне организације.

13 Иако Хрватска, као пуноправна чланица ЕУ, има право на коришћење средстава 
Европског пољопривредног фонда за рурални развој, ова средства се, још увек, не 
користе у потпуности у сектору шумарства.

14 Према Закону о државној управи Црне Горе „…органи управе су управе, секретаријати, 
заводи, дирекције и агенције” (2003/a). При томе, „…управе су органи који непосредно 
извршавају законе и друге прописе и одлучују о правима и обавезама физичких и 
правних лица и других субјеката” (2003/a).
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Та бе ла 3. Ин сти ту ци о нални ок ви ри сек то ра МСП и пре ду зет ниш тва (ЕУ и 
ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Tab le 3.  In sti tu ti o nal fra me work for SME and en tre pre ne u rship sec tor (EU and 
se lec ted co un tri es of SEE)1516

Јав на упра ва
Pub lic ad mi ni stra tion

Јав не служ бе
Pub lic ser vi ces

Јав на пре-
ду зе ћа
Pub lic  

en ter pri ses

Фон до ви15

Fun ds

Европ ска Уни ја

Ге не рал ни ди рек то рат 
за пре ду зет ниш тво и 
ин ду стри ју

/ /

Eur o stars
Ок вир ни про грам за кон ку рен-
тност и ино ва ци је (CIP)
Про грам за кон ку рен тност МСП 
(CO SME)
FP7, Ho ri zon 2020

Сло ве ни ја
Ми ни стар ство за  
еко ном ски раз вој и 
тех но ло ги ју
- Ди рек то рат за пре ду-
зет ниш тво, кон ку рен-
тнст и тех но ло ги ју 
- Сек тор за пре ду зет-
ниш тво

Јав на аген ци ја Ре пуб ли-
ке Сло ве ни је за про мо ци ју 
пре ду зет ниш тва, ино ва ци је, 
раз вој, ин ве сти ци је и ту ри-
зам (SPI RIT)
- Сек тор за про мо ци ју пре-
ду зет ниш тва, ино ва ци је и 
тех но лош ки раз вој

/

Пре ду зет нич ки фонд Сло ве ни је

Фонд за ре ги о нал ни раз вој Сло-
ве ни је

Хр ват ска
Ми ни стар ство пре ду-
зет ниш тва и за нат ства
- Упра ва за ма ло и сред-
ње пре ду зет ниш тво и 
за нат ство

Хр ват ска аген ци ја за ма лу 
при вре ду и ин ве сти ције
- Сек тор за раз вој ма лог и 
сред њег пре ду зет ниш тва

/ /

Цр на Гора
Ми ни стар ство  
еко но ми је
- Сек тор за ин ду стри ју 
и пре ду зет ниш тво 
- Од сек за раз вој ма лих 
и сред њих пре ду зе ћа и 
пре ду зет ниш тво

Ди рек ци ја за раз вој ма лих и 
сред њих пре ду зе ћа / Иновационо-развојни фонд 

Црне  Горе

Ди рек ци ја за раз вој 
ма лих и сред њих пре-
ду зе ћа16

Ср би ја

Министарство 
привреде
- Сектор за развој 
предузетништва и 
конкурентност

На ци о нал на аген ци ја за ре-
ги о нал ни раз вој
- Ди рек ци ја за раз вој при-
вред них друш та ва и пре ду-
зет ниш тва

/

Фонд за развој

Аген ци ја за стра на ула га ња и 
про мо ци ју из во за (SI E PA)

Фонд за ино ва ци о ну де лат ност
Аген ци ја за оси гу ра ње и фи-
нан си ра ње из во за (АОФИ)

15 На нивоу ЕУ, фондови у сектору МСП и предузетништва представљају, у ствари, 
програме финансирања, а не независне организације, као што је то случај у Словенији, 
Црној Гори и Србији.

16 Према Закону о државној управи Црне Горе „…органи управе су управе, секретаријати, 
заводи, дирекције и агенције” (2003/a). При томе, „…дирекције су органи који врше 
претежно стручне и са њима повезане управне послове који се односе на област 
привреде” (2003/a).
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Уоч а ва се да је, на ни воу ЕУ, сек тор МСП и пре ду зет ниш тва у над леж-
но сти ГД за пре ду зет ниш тво и ин ду стри ју. У ана ли зи ра ним др жа ва ма по-
сто је раз ли чи та ре ше ња над леж но сти ор га на јав не упра ве за овај сек тор 
(та бе ла  3), али се он, уг лав ном, на ла зи у ок ви ру ми ни стар ства за ду же ног 
за еко но ми ју, тач ни је ми ни стар ства за ду же ног за: еко ном ски раз вој (Сло ве-
ни ја), пре ду зет ниш тво и за нат ство (Хр ват ска), еко но ми ју (Цр на Гора) или 
при вре ду (Ср би ја).

У сек то ру МСП, у свим ода бра ним др жа ва ма, али не и на ни воу ЕУ, по сто-
ји јав на служ ба (аген ци ја или ди рек ци ја), док су раз вој ни фон до ви при сут-
ни, ка ко на ни воу ЕУ, та ко и у свим ода бра ним др жа ва ма, осим у Хр ват ској17.

3.2. Фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП  
(ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Над леж но сти ин сти ту ција, ор га ни за ција и фон до ва у сек то ру жи вот не 
сре ди не и заш ти те прир о де, ко је су ве за не за фи нан сиј ске мере по дрш ке 
МСП за НДШП, у ЕУ и ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ, при ка за не су у та бе ли 4.

Та бе ла 4. Фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП у сек то ру жи вот не 
сре ди не и заш ти те прир о де (ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Tab le 4.  Fi nan ci al sup port me a su res for NWFPs-ba sed en ter pri ses in en vi ron-
ment and na tu re con ser va tion sec tor (EU and se lec ted co un tri es of SEE)

Институционалниоквир
Institutionalframework

ФинансијскемереподршкеМСПзаНДШП
FinancialsupportmeasuresforNWFPs-basedenterprises

Европ ска Уни ја

Генерални директорат
заживотнусредину

1. LI FE про гра ми:
а. LI FE+ По ли ти ка и управ ља ње жи вот ном сре ди ном (фи

нан си ра ње про је ка та ко ји до при но се раз во ју ино ва тив
них при сту па по ли ти ци, тех но ло ги јама и др., пру жа ње 
по дрш ке за бо ље управ ља ње жи вот ном сре ди ном, кроз 
шире учеш ће за ин те ре со ваних стра на и сл.)

б. LI FE+ Прир о да и би о ди вер зитет (фи нан си ра ње про је ка та 
ко ји по ма жу при ме ну ин стру ме ната за пра ће ње и про це
ну прир од не и би о лош ке раз но ли ко сти и фак то ра, при
ти са ка и од го во ра ко ји на њих ути чу, по себ но у пог ле ду 
по сти за ња ци ља за у став љања гу бит ка би о ди вер зи тета)

2. Ок вир ни про грам за кон ку рен тност и ино ва ци је
Сло ве ни ја

EkoSklad Кре ди ти са по вољ ним ка мат ним сто па ма за ула га ње у жи вот ну сре
ди ну

Хр ват ска

Фондзазаштитуживотесреди-
неиенергетскуефикасност

Фи нан си ра ње при пре ме, спро во ђе ња и раз во ја про гра ма, про је ка та 
и слич них ак тив но сти у по друч ју очу ва ња, одр жи вог ко риш ће ња, 
заш ти те и уна пре ђи вања жи вот не сре ди не. Об ли ци фи нан си ра ња су 
зај мо ви, суб вен ци је, фи нан сиј ска сред ства и до на ци је
Сред ства Фон да ко ри сте се за фи нан си ра ње заш ти те жи вот не сре
ди не уопш те, а по себ но за заш ти ту и очу ва ње би о лош ке раз но вр
сно сти и под сти ца ње одр жи вог ко риш ће ња прир од них до ба ра

Сред ства из про гра ма и фон до ва за жи вот ну сре ди ну и заш ти ту прир-
о де до ступ на су на ни воу ЕУ и ње них чла ни ца, Сло ве ни је и Хр ват ске. Ова 

17 Хрватска агенција за малу привреду и инвестиције пружа значајну финансијску 
подршку МСП.
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сред ства се мо гу ко ри сти ти за спро во ђе ње про је ка та ко ји ма се под сти че 
очу ва ње, уна пре ђе ње, одр жи во ко риш ће ње и заш ти та жи вот не сре ди не. 
Као по зи ти ван при мер мо же се из дво ји ти Хр ват ска, где по сто је сред ства, у 
ок ви ру Фон да за заш ти ту жи вот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност, ко ја су 
по себ но на ме ње на за „…заш ти ту и очу ва ње би о лош ке раз но вр сно сти” и „…
под сти ца ње одр жи вог ко риш ће ња прир од них до ба ра” (2003/b). У Цр ној Гори 
и Ср би ји18 не по сто је ин сти ту ције у сек то ри ма жи вот не сре ди не и заш ти те 
прир о де ко је пру жа ју фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП.

Над леж но сти ин сти ту ција, ор га ни за ција и фон до ва у сек то ру шу мар-
ства, ко је су ве за не за фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП у ЕУ и 
ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ, пред став ље не су у та бе ли 5.

Та бе ла 5. Фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП у сек то ру шу мар ства 
(ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Tab le 5.  Fi nan ci al sup port me a su res for NWFPs-ba sed en ter pri ses in fo re stry 
sec tor (EU and se lec ted co un tri es of SEE)

Институционалниоквир
Institutionalframework

ФинансијскемереподршкеМСПзаНДШП
FinancialsupportmeasuresforNWFPs-basedenterprises

Европ ска Уни ја

Генералнидиректоратзапољо-
привредуируралниразвој
Генерални директорат за жи-
вотнусредину
Генералнидиректоратзапреду-
зетништвоииндустрију

1. Европ ски фонд за га ран ци је у по љо при вре ди и Европ ски 
по љо при вред ни фонд за рур ал ни раз во ј (ERDF)

Сред ства Фон да се усме ра ва ју на фи нан си ра ње ак тив но сти у 
сле де ћим об ла сти ма:
−	 уна пре ђе ње кон ку рен тно сти сек то ра по љо при вре де и шу

мар ства;
•	 по дрш ка осни ва њу и раз во ју гру па (удру же ња) про из

во ђача;
•	 по дрш ка ре струк ту рир а њу и раз во ју фи зич ког по тен

ци јала и про мо ци ја ино ва ци ја кроз, из ме ђу оста лог, 
са рад њу у ци љу раз во ја но вих про из во да, про це са и 
тех но ло гија у по љо при вре ди и пре храм бе ном сек то
ру и сек то ру шу мар ства. По дрш ка је на ме ње на про
мо ви сању са рад ње из ме ђу при мар них про из во ђача, 
прер а ђи вач ке ин ду стри је и/или тре ћих ли ца;

−	 уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и рур ал них пре де ла;
−	 ква ли тет жи во та у рур ал ним по друч ји ма и ди ве зи фи ка ција 

рур ал не еко но ми је;
•	 по дрш ка осни ва њу и раз во ју ми кро пре ду зећа у ци љу 

уна пре ђе ња пре ду зет ниш тва и раз во ја еко ном ске про
из вод ње;

−	 LE A DER

2. LI FE про гра ми

3. Ок вир ни про грам за кон ку рен тност и ино ва ци је (CIP) и др. 
про гра ми на ме ње ни МСП

18 У Србији је, Законом о заштити животне средине (2004) и Законом о Фонду за заштиту 
животне средине (2009) основан Фонд за заштиту животне средине. Међутим, Фонд 
је, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине 
(2012), престао са радом. Права и обавезе Фонда је преузела Република Србија, а 
запослене, средства, имовину, документацију и архиву Министарство енергетике, 
развоја и заштите животне средине (2012).
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Институционалниоквир
Institutionalframework

ФинансијскемереподршкеМСПзаНДШП
FinancialsupportmeasuresforNWFPs-basedenterprises

Сло ве ни ја

Агенција за пољопривредна тр-
жишта и рурални развој Репуб-
ликеСловеније

Аген ци ја спро во ди мере Про гра ма рур ал ног раз во ја, ко је по др жа
вају одр жи ви рур ал ни раз вој, фо ку си ра јући се на три ци ља:
−	 по бољ ша ње кон ку рен тно сти по љо при вре де и шу мар ства;

•	 по дрш ка осни ва њу и раз во ју гру па (удру же ња) про из
во ђача;

−	 по дрш ка управ ља њу зем љиш тем и уна пре ђе њу жи вот не сре
ди не;

−	 по бољ ша ње ква ли те та жи во та и под сти ца ње ди вер зи фи ка
ције еко ном ских ак тив но сти;
•	 по дрш ка осни ва њу и раз во ју ми кро пре ду зећа;

−	 LE A DER.

Ср би ја

Министарствопољопривреде,
шумарстваиводопривреде
 Упра ва за шу ме

Сред ства из Бу џет ског фон да за шу ме 
Обух ва ће ни су сле де ћи по сло ви: не га и заш ти та шу ма, сад ња 
шум ског др ве ћа, из град ња шум ских пу те ва, про из вод ња шум
ског се ме на и сад ног ма те ри јала, на уч на и сту диј ска истра жи ва
ња, изра да план ских до ку ме ната за шу ме у при ват ној сво ји ни, 
еду ка ци ја и про па ган да, изра да пла на раз во ја шум ског по друч ја 
и оста лих пла но ва и про је ка та у скла ду са Стра те ги јом раз во ја 
шу мар ства.

Мо же се уоч и ти да, у ок ви ру фон до ва и про гра ма за фи нан си ра ње рур-
ал ног раз во ја, на ни воу ЕУ и у Сло ве ни ји, по сто је сред ства ко ја се мо гу ко-
ри сти ти и у сек то ру шу мар ства. У Хр ват ској и Цр ној Гори не по сто је овак ве 
вр сте фон до ва у сек то ру шу мар ства. У Ср би ји, сред ства из Бу џет ског фон да 
за шу ме ко ри сте се за фи нан си ра ње про је ка та и ак тив но сти на ме ње них уна-
пре ђе њу сек то ра шу мар ства.

У та бе ли 6 пред став ље не су над леж но сти ин сти ту ција, ор га ни за ција и 
фон до ва у сек то ру МСП и пре ду зет ниш тва, ко је су ве за не за фи нан сиј ске 
мере по дрш ке МСП за НДШП у ЕУ и ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ.

Као што се мо же за па зи ти (та бе ла 6), на ни воу ЕУ и у свим ода бра ним 
др жа ва ма ЈИЕ, пре ду зе ћа мо гу ко ри сти ти фи нан сиј ске мере по дрш ке из на-
мен ских фон до ва ко ји су по себ но кре и ра ни за МСП сек тор. Ова сред ства 
су до ступ на у ви ду ми кро кре дита, суб вен ци ја, бе спо врат них сред ста ва или 
из да ва ња га ран ци ја бан ка ма, при ли ком узи ма ња ко мер ци јал них кре ди та. 
Та ко ђе, по сто је и сред ства ко ја слу же као из воз ни под сти ца ји.

Ана ли зом ин сти ту ци о налних ок ви ра и њи хо вих над леж но сти (та бе ле 4, 
5 и 6), уоч а ва се да је сек то ру МСП на ра спо ла гању ве ли ки број фи нан сиј-
ских мера по дрш ке. Та ко ђе, уоч а ва се да се не ке од ових мера од но се са мо на 
НДШП, а не ке са мо на МСП. Дак ле, ов де пред став ље не мере се, у нај ши рем 
сми слу, од но се на МСП за НДШП. Иако се ни јед на од пред ло же них мера не 
од но си, искљу чи во, на МСП за НДШП, мо гућ је при ступ овим сред стви ма, 
с об зи ром на то да не по сто је огра ни че ња у од но су на при вред ни сек тор.
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Та бе ла 6. Фи нан сиј ске мере по дрш ке МСП за НДШП у сек то ру МСП и пре-
ду зет ниш тва (ЕУ и ода бра не др жа ве ЈИЕ)

Tab le 6.   Fi nan ci al sup port me a su res for NWFPs-ba sed en ter pri ses in SME and 
en tre pre ne u rship sec tor (EU and se lec ted co un tri es of SEE)
Институционалниоквир
Institutionalframework

ФинансијскемереподршкеМСПзаНДШП
FinancialsupportmeasuresforNWFPs-based

enterprises

Европ ска Уни ја

Генералнидиректорат
запредузетништвоииндустрију

Раз ли чи ти про гра ми фи нан си ра ња:
1. Eur o stars;

По дрш ка МСП за учеш ће и ру ко во ђење истра жи вач ких 
и раз вој них про је ка та;

2. Ок вир ни про грам за кон ку рен тност и ино ва ци је (CIP);
Про грам на ме њен под сти ца њу кон ку рен тно сти (2007
2013.) и по дра зу мева:
- олак ша ва ње при сту па фи нан си јама за по кре та ње 

и раст МСП и ула га ње у ино ва тив не ак тив но сти;
- ства ра ње окру же ња по год ног за са рад њу МСП, 

по себ но у сми слу пре ко гра нич не са рад ње;
- про мо ци ју свих об ли ка ино ва ци ја у пре ду зе ћима;

3. Про грам за кон ку рен тност МСП (CO SME);
Про грам на ме њен под сти ца њу кон ку рен тно сти пре ду зе ћа (2014
2020.) и по дра зу мева по дрш ку по сло ва њу, омо гу ћа вање бо љег 
при сту па фи нан си јама, пру жа ње услу га по слов не по дрш ке и про
мо ци ју пре ду зет ниш тва. Кључ на ак тив ност про гра ма је олак ша ти 
при ступ МСП фи нан сиј ским сред стви ма;

4. FP7, Ho ri zon 2020;
Про гра ми на ме ње ни фи нан си ра њу истра жи ва ња и ино ва ци ја, при 
че му се под сти че са рад ња на уч ноистра жи вач ких ор га ни за ција и 
при вре де (МСП).

Сло ве ни ја

Министарствозаекономскираз-
војитехнологију
 Ди рек то рат за пре ду зет ниш тво, 
кон ку рен тност и тех но ло гију 
 Сек тор за пре ду зет ниш тво

Фи нан сиј ске мере по дрш ке (про мо ци ја бр зо ра сту ћих и ино ва тив
них МСП, про мо ци ја ин ве сти ци о них ула га ња).
Про мо ци ја ино ва ци ја и тех но лош ког раз во ја (по врат на и не по
врат на сред ства).

Јавни Фонд за предузетништво
РепубликеСловеније

Ми кро кре дити;
Ми кро кре дит не ли ни је до 25.000 ЕУР про јек то ване су да олак ша
ју при ступ ми кро и ма лих пре ду зе ћа фи нан сиј ским сред стви ма за 
фи нан си ра ње ра ста и раз во ја. Пред но сти ми кро кре дита су по јед
но став љени усло ви до де ле др жав не по мо ћи, ни же ка мат не сто пе, 
ни жи усло ви оси гу ра ња, по во љан рок от пла те и сл.
Га ран ци је за бан кар ске кре ди те
Обез бе ђе ње бан кар ских кре ди та уз га ран ци је Фон да по ма же МСП 
при ли ком узи ма ња ко мер ци јал них кре ди та. Кре дит обез бе ђен га
ран ци јом по сло ва ња Фон да је по вољ ни ји, у сми слу ни жих ка
мат них сто па, ду жег пе ри о да от пла те и мо гућ но сти ко риш ће ња 
мо ра то ри јума на от пла ту кре ди та (при вре ме на обу ста ва пла ћа ња).
Суб вен ци је;
Суб вен ци је се мо гу ко ри сти ти за на бав ку но ве тех но лош ке опре
ме, ин ве сти ције на ме ње не бр жем раз во ју пре ду зе ћа и по ве ћа ње 
кон ку рен тно сти на до ма ћем и ино стра ном тр жиш ту.

Фондзарегионалниразвој
Словеније

Под сти ца ји (по вољ не кре дит не ли ни је и га ран ци је) се одо бра ва
ју за, из ме ђу оста лог, су фи нан си ра ње по чет них пре ду зет нич ких 
ин ве сти ција.
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Хр ват ска

Хрватска агенција за малу при-
вредуиинвестиције

Фи нан си ра ње по сло ва ња и раз во ја суб је ка та ма ле при вре де кре
ди ти ра њем под по вољ ни јим усло ви ма и дру гим об ли ци ма фи нан
сиј ске по дрш ке.
Да ва ње га ран ци ја за кре ди те ко је суб јек ти ма ма ле при вре де одо
бре бан ке и дру ге прав не осо бе – кре ди то ри.

Цр на Гора

Дирекција за развој малих и
средњихпредузећа Фи нан сиј ска по дрш ка за раз вој МСП

Иновационо-развојнифонд
ЦрнеГоре

Кре дит не ли ни је (кре ди ти по сред ством и уз га ран ци је по слов них 
ба на ка и ди рек тни кре ди ти)
Га ран ци је за уред ан по вра ћај кре ди та
Фак то ринг (от куп по тра жи вања чи ји је циљ по бољ ша ње лик вид
но сти при вре де)

Ср би ја

Министарствопривреде
 Сек тор за раз вој пре ду зет ниш тва 
и кон ку рен тност

Кре ди ти ра ње при вре де и оси гу ра ње бан кар ских кре ди та;
Кре ди ти ра ње и оси гу ра ње из воз них по сло ва и ин ве сти ција у ино
стран ству;
Пред ла га ње мера за олак ша ва ње при сту па фи нан сиј ским сред
стви ма за МСП.

Национална агенција за регио-
налниразвој
 Ди рек ци ја за раз вој при вред них 
друш та ва и пре ду зет ниш тва

Про грам по дрш ке раз во ју кон ку рен тно сти МСП и пре ду зет ника; 
Про грам по дрш ке удру же њи ма пре ду зет ника; Про грам по дрш ке 
МСП за ја ча ње ино ва тив но сти; Про грам за раз вој ино ва тив них 
кла сте ра; Про грам по дрш ке ре а ли за цији кре дит не ли ни је за по
чет ни ке у биз ни су.

Агенцијазаосигурањеи
финансирањеизвоза

Раз ли чи ти ме ха низ ми оси гу ра ња и фи нан си ра ња из во за;
Крат ко роч но кре ди ти ра ње из воз них по сло ва;
Оси гу ра ње крат ко роч них по тра жи вања у ино стран ству од ко мер
ци јал них и не ко мер ци јал них ри зи ка;
Фак то ринг;
Фи нан си ра ње стра ног куп ца;
Ре фи нан си ра ње стра ног куп ца пре ко ње го ве бан ке и др.

Агенцијазастранаулагањаи
промоцијуизвоза

Фи нан сиј ске мере по дрш ке из воз ним пре ду зе ћима (до де ла бе спо
врат них сред ста ва у ок ви ру про гра ма под сти ца ња кон ку рен тно
сти и ин тер на ци о на ли зације срп ске при вре де).

Фондзаразвој

Одо бра ва ње кре ди та и из да ва ње га ран ци ја.
Сред ства се мо гу ко ри сти ти за из град њу но вих об је ка та, про ши
ри вање ка па ци тета по сто је ћих об је ка та (ре кон струк ција и адап
та ци ја), на бав ку опре ме. Та ко ђе, сред ства се ко ри сте за кре ди те, 
за трај на обрт на сред ства, за про јек те у не раз ви је ним је ди ни цама 
ло кал не са мо у пра ве.

Фондзаиновационуделатност

Про грам ра ног раз во ја је на ме њен при ват ним ми кро и ма лим пре
ду зе ћима, у ра ним фа за ма раз во ја, ко ја по се ду ју тех но лош ку ино
ва ци ју. Циљ про гра ма је под сти ца ње ства ра ња ино ва тив них ком
па ни ја за сно ва них на зна њу. Про гра мом се обез бе ђу је фи нан си ра
ње тр жиш но ориј ен ти са них ино ва тив них тех но ло гија и услу га са 
ви со ким по тен ци ја лом ко мер ци ја ли зације.
Про грам су фи нан си ра ња ино ва ци ја је на ме њен при ват ним ми
кро и ма лим пре ду зе ћима, ко ја по се ду ју тех но лош ку ино ва ци ју 
или по тен ци јал за ства ра ње но ве ин те лек ту ал не сво ји не са кон
ку рен тном по зи ци јом на ло кал ном/свет ском тр жиш ту и ја сном 
тр жиш ном по траж њом. Ци ље ви про гра ма су под сти ца ње ко мер
ци ја ли зације истра жи ва ња и раз во ја и да љи раз вој ино ва тив них 
ком па ни ја за сно ван на зна њу, под сти ца ње успо став ља ња са рад
њи/парт нер ста ва са ме ђу на род ним ком па ни јама/ор га ни за ци јама, 
по ве ћа ње бро ја тех но лош ких ком па ни ја и њи хо ва при пре ма за 
до дат не ин ве сти ци о не мо гућ но сти. 
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3.3. Ста во ви пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа ко ја по слу ју са 
НДШП у Ср би ји

У пог ле ду ста во ва пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа ко ја по слу ју са 
НДШП у Ср би ји, раз мо тре ни су ста во ви о са рад њи са  над леж ним ин сти ту-
ци јама (ми ни стар ствима), ор га ни за ци јама (аген ци ја ма и ко мо ра ма), као и 
Фон дом за раз вој.

Миш ље ња пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа о са рад њи са ми ни стар-
ством над леж ним за заш ти ту жи вот не сре ди не су по де ље на. Иако сва ова 
пре ду зе ћа има ју са рад њу са овим ми ни стар ством, ма ње од ½ њи хо вих пред-
став ни ка (42,1%) има по зи ти ван став о овој са рад њи, од но сно 36,8% сма тра 
да је ова са рад ња „до бра”, а 5,3% да је „ве о ма до бра” (гра фи ко н 1). Са рад ња са 
овим ми ни стар ством се сво ди на под но ше ње зах те ва за из да ва ње доз во ла за 
ко мер ци јал но са куп ља ње и из воз НДШП и пре да ју из веш та ја о са куп ље ним 
и из ве зе ним ко ли чи нама.

Ви ше од ½ ли дер ских пре ду зе ћа (57,9%) има са рад њу са ми ни стар ством 
над леж ним за шу мар ство, при че му ве ћи на (81,8%) по зи тив но оце њу је ову 
са рад њу, од но сно сма тра ју да је она „до бра” (63,6%) и „ве о ма до бра” (18,2%), 
као што је при ка за но на гра фи ко ну 1. Уоч а ва се да го то во дво стру ко ви ше 
пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа има по зи ти ван став о са рад њи са ми ни-
стар ством над леж ним за шу мар ство у од но су на са рад њу са ми ни стар ством 
над леж ним за жи вот ну сре ди ну. Ме ђу тим, тре ба на по ме нути да се ова са-
рад ња, уг лав ном, од но си на сек тор по љо при вре де, а не шу мар ства и да је 
ве за на за еду ка ци ју и учеш ће у про јек ти ма.

Гра фи кон 1. Оце на са рад ње са над леж ним ми ни стар ствима пре ма ста во ви ма  
пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа 

Di a gra m 1. Asse sment of co o pe ra tion with re le vant mi ni stri es ac cor ding to at ti ti des of 
re pre sen ta tives of le a ding en ter pri ses



100 „ШУМАРСТВО” 3-4

По ред са рад ње са по ме ну тим ми ни стар ствима, пред став ни ци пет ли-
дер ских пре ду зе ћа (26,3%) на ве ли су да са ра ђу ју и са ми ни стар ством над-
леж ним за при вре ду. Ова са рад ња се, уг лав ном, од но си на обез бе ђи вање 
кре ди та и суб вен ци ја. Че ти ри пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа има ју по-
зи тив но миш ље ње о овој са рад њи, док је дан пред став ник исти че да је са рад-
ња ве о ма ло ша, јер „…ни су испош то ва ни до го во ри и испла ће не суб вен ци је за 
из воз, ко је су до де ље не”.

Ве ћи на пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа (63,2%) на ве ла је да са ра ђу ју 
са Аген ци јом за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за (SI E PA), а око ⅓ (36,8%) 
са ра ђу је и са Аген ци јом за оси гу ра ње и фи нан си ра ње из во за (АОФИ). По 
јед но ли дер ско пре ду зе ће са ра ђу је и са Аген ци јом за ле ко ве и ме ди цин-
ска сред ства и На ци о нал ном Аген ци јом за ре ги о нал ни раз вој (НАРР). Сви 
пред став ни ци ли дер ских пре ду зе ћа, ко ји са ра ђу ју са овим аген ци ја ма, има-
ју по зи тив но миш ље ње о тој са рад њи, осим јед ног у По сав ско-по ду нав ском 
ШП. Са рад ња са SI E PA од ви ја се пу тем до де ле фи нан сиј ских сред ста ва, 
обез бе ђи вања по дрш ке из во зу и на сту пу на сај мо ви ма у ино стран ству, као 
и на док на де трош ко ва за фор ми ра ње брен да. Са рад ња са АОФИ се од но си 
на кре ди ти ра ње, по дрш ку из во зу, али и еду ка ци ју. Ли дер ско пре ду зе ће, ко је 
са ра ђу је са Аген ци јом за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства, ба ви се про из вод-
њом пре па ра та на ба зи ле ко ви тог би ља, те је ова са рад ња не оп ход на, у ци љу 
про це не ква ли те та и без бед но сти. Са рад ња са НАРР је ве за на за еду ка ци ју 
и раз ли чи те про гра ме по дрш ке раз во ју и ја ча њу кон ку рен тно сти МСП.

У оста ле ин сти ту ције, са ко ји ма ли дер ска пре ду зе ћа има ју са рад њу, спа-
да и аген ци ја САД-а за ме ђу на род ни раз вој (USA ID). Пет ли дер ских пре ду-
зе ћа је оства ри ло са рад њу са овом аген ци јом, нај ви ше кроз до де лу бе спо-
врат них фи нан сиј ских сред ста ва и струч но-са ве то дав ну по моћ. Пред став-
ни ци свих ли дер ских пре ду зе ћа, ко ја има ју са рад њу са USA ID, сма тра ју да је 
она „до бра” и „ве о ма до бра”.

Ви ше од ½ (57,9%) ли дер ских пре ду зе ћа оства ру је са рад њу са При вред-
ном ко мо ром Ср би је и Ре ги о нал ним при вред ним ко мо ра ма (Ле ско вац, 
Ниш и Ва ље во). По је дан пред став ник ли дер ских пре ду зе ћа сма тра да је са-
рад ња са ко мо ра ма „ло ша” и „ни до бра, ни ло ша”. Ипак, ве ћи на је саг ла сна 
у ста ву да је са рад ња са овим ин сти ту ци јама „до бра” и „ве о ма до бра”. У ок-
ви ру ове са рад ње се вр ши еду ка ци ја, али и ор га ни зују са стан ци са ино стра-
ним куп ци ма.

По ред на ве де них ин сти ту ција, по јед но ли дер ско пре ду зе ће са ра ђу је са 
Фон дом за раз вој Ре пуб ли ке Ср би је (кре ди ти ра ње) и Ин сти ту том за про у-
ча вање ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чи ћ” (еду ка ци ја).

У пог ле ду уна пре ђе ња са рад ње, неш то ви ше од ⅓ (36,8%) пред став ни-
ка ли дер ских пре ду зе ћа за ин те ре со вано је да се уна пре ди са рад ња са над-
леж ним ми ни стар ствима. То се, пре све га, од но си на фи нан сиј ску по дрш ку, 
али и из ме ну ад ми ни стра тив них про це ду ра за до би ја ње доз во ла за ко мер-
ци јал но са куп ља ње и из воз НДШП. Око ½ (47,4%) испи та ни ка сма тра да 
би тре ба ло уна пре ди ти са рад њу пре ду зе ћа са Аген ци ја ма, пре све га пу тем 
по дрш ке из во зу и обез бе ђе њем фи нан сиј ских сред ста ва за на бав ку опре-
ме. Око ⅓ (31,6%) пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа је за ин те ре со вано за 
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уна пре ђе ње са рад ње са при вред ним ко мо ра ма.
Сви испи та ни ци су саг ла сни у ста ву да је по треб на ве ћа по дрш ка раз во-

ју МСП за НДШП. Око ¾ (73,7%) је на ве ло да су ко ри сти ли не ке од мера по-
дрш ке, ко је су на ме ње не раз во ју МСП. Прег лед ин сти ту ција и мера по дрш ке 
ко је су ко ри сти ла ли дер ска пре ду зе ћа дат је у та бе ли 7.

Та бе ла 7. Прег лед ин сти ту ција и мера по дрш ке, ко је су ко ри сти ла ли дер ска 
пре ду зе ћа ко ја по слу ју са НДШП

Tab le 7.  O ver vi ew of in sti tu ti ons and sup port me a su res, used by le a ding 
NWFPs-ba sed en ter pri ses

Називинституције/организације
Institution/organisation

Мераподршке
Supportmeasure

Ми ни стар ство над леж но за по љо при вре ду 
и шу мар ство

- фи нан сиј ска по дрш ка
- еду ка ци ја

На ци о нал не аген ци је (SI E PA, АОФИ, НАРР)

- фи нан сиј ска по дрш ка
- еду ка ци ја
- уво ђе ње стан дар да
- истра жи ва ње тр жиш та
- ди зајн ам ба ла же и фор ми ра ње 

брен да

Фонд за раз вој Ре пуб ли ке Ср би је - фи нан сиј ска по дрш ка

На ци о нал на служ ба за за пош ља вање - еду ка ци ја

Ино стра не аген ци је (USA ID и CHF/USA ID)
- еду ка ци ја
- фи нан сиј ска по дрш ка
- на бав ка опре ме

Оста ле (вла да Дан ске) - фи нан сиј ска по дрш ка

Као што се уоч а ва у та бе ли 7, по ред на ци о нал них ин сти ту ција, мере по-
дрш ке раз во ју МСП за НДШП су обез бе ђе не и пу тем до на ци ја из ино стран-
ства и пре ко ино стра них аген ци ја. Ли дер ска пре ду зе ћа су ко ри сти ла ка ко 
ди рек тне, та ко и ин ди рек тне мере по дрш ке раз во ју МСП за НДШП.

Ка да су у пи та њу мере по дрш ке по треб не за раз вој МСП за НДШП, 
пред став ни ци ли дер ских пре ду зе ћа ско ро под јед на ко зна чај ним сма тра ју и 
фи нан сиј ске (68,4%) и не фи нан сиј ске (63,2%) мере по дрш ке. Са мо по је дан 
пред став ник ових пре ду зе ћа сма тра да би раз во ју МСП за НДШП мог ле до-
при не ти мере ко је су ве за не за удру жи ва ње и про мо ци ју НДШП.

Представници ли дер ских пре ду зе ћа су пред ло жи ли кон крет не мере по-
дрш ке19 раз во ју сек то ра МСП за НДШП, ко је се при ка за не у та бе ли 8.

19 Групе мера подршке су дефинисане на основу предлога мера подршке развоју МСП у 
шумарству (Ранковић, Н. et al., 2012).
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Та бе ла 8. Ме ре по дрш ке пред ло же не од стра не пред став ни ка ли дер ских 
пре ду зе ћа ко ја по слу ју са НДШП

Tab le 8.  Sup port me a su res pro po sed by re pre sen ta tives of le a ding NWFPs-ba-
sed en ter pri ses
Групамераподршке

Groupofsupportmeasure
Конкретнамера
Specificmeasure

По дрш ка, про мо ци ја и ства ра ње по вољ ног 
пре ду зет нич ког окру же ња

− по дрш ка от ва ра њу но вих рад них ме
ста („смањитистопедоприносаза
раднике,какобимогаодасеповећа
бројзапослених”);

− „смањењепорескихобавеза”;
− „смањењеобимаадминистративних
обавеза”;

− по јед но став љење про це ду ре за до би ја
ње доз во ле и ре гу ли сање ле ги сла тиве;

− кон такт са куп ци ма у ино стран ству;
− про мо ци ја де лат но сти ве за них за 

НДШП

Фи нан сиј ска по дрш ка 

− „повољниинвестиционикредити”; 
− „повољнанабавкаопреме”;
− суб вен ци је за из воз;
− „подршказаприступIPAфондовима”;
− „прерасподелабуџетскихсредставаи
издвајањезапримарнупроизводњу”;

− „улагањеушумарствоишуме”

По дрш ка удру жи ва њу и ор га ни зо вању МСП − бо ља ор га ни за ција сек то ра;
− удру жи ва ње

Уоч а ва се да мере, ко је пред ла жу пред став ни ци ли дер ских пре ду зе ћа, 
мо гу би ти гру пи са не у три за себ не гру пе: 
1. по дрш ка, про мо ци ја и ства ра ње по вољ ног пре ду зет нич ког окру же ња;
2. фи нан сиј ска по дрш ка;
3. по дрш ка удру жи ва њу и ор га ни зо вању. 

Ипак, ве ћи на сма тра да би тре ба ло обез бе ди ти по вољ но по слов но окру-
же ње, чи ме би се олак ша ло и уна пре ди ло по сло ва ње МСП за НДШП, али и 
пру жи ти одре ђе ну фи нан сиј ску по дрш ку.

3.4. Пред лог уна пре ђе ња са рад ње и фи нан сиј ских мера по дрш ке
На осно ву упо ред не ана ли зе над леж но сти ин сти ту ција у сек то ри ма жи-

вот не сре ди не, заш ти те прир о де, шу мар ства и МСП, у од но су на фи нан сиј-
ске мере по дрш ке у ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ и ста во ва пре став ни ка ли-
дер ских пре ду зе ћа, уоч е на су два проб ле ма и пред ло же не мере за њи хо во 
ре ша ва ње (та бе ла 9).
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Та бе ла 9. Пред лог уна пре ђе ња са рад ње и фи нан сиј ских мера по дрш ке МСП 
за НДШП

Tab le 9.   Pro po sal of co o pe ra tion en han ce ment and fi nan ci al sup port me a su res 
forN WFPs-ba sed en ter pri ses

Дефинисанипроблем
Definedproblem

Предлогмеразаунапређење
Suggestionofimprovementmeasure

1. Неадекватна сарадња са 
надлежним организацијама

1.1. Уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за 
жи вот ну сре ди ну
1.2. Уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за 
шу мар ство 
1.3. Уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за 
при вре ду
1.4. Уна пре ђе ње са рад ње са над леж ним аген ци ја ма
1.5. Уна пре ђе ње са рад ње са над леж ним фон до ви ма

2. По тре ба за фи нан сиј ским 
ме ра ма по дрш ке

2.1. При ла го дити по сто је ће фи нан сиј ске мере по дрш ке 
по тре ба ма МСП за НДШП

Пред ло зи мера за уна пре ђе ње ста ња су де фи ни сани на осно ву ана ли-
зе ин сти ту ци о налних ок ви ра у Ср би ји, си ту а ције у ода бра ним др жа ва ма и 
ста во ва испи та ни ка.

У ок ви ру пр вог проб ле ма, ко ји се од но си на не а дек ват ну са рад њу са над-
леж ним ор га ни за ци јама, де фи ни сано је пет мера:
1. уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за жи вот ну сре ди ну;
2. уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за шу мар ство;
3. уна пре ђе ње са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за при вре ду;
4. уна пре ђе ње са рад ње са над леж ним Аген ци ја ма;
5. уна пре ђе ње са рад ње са над леж ним Фон до ви ма.

Свих пет мера је де фи ни сано на осно ву ста во ва испи та ни ка. На и ме, 
испи та ни ци су ука за ли на не до вољ ну са рад њу МСП за НДШП са ми ни стар-
ством над леж ним за шу мар ство и на нек ва ли тет ну са рад њу са ми ни стар-
ством над леж ним за заш ти ту жи вот не сре ди не. Не до во љан број ли дер ских 
пре ду зе ћа има са рад њу са ми ни стар ством над леж ним за при вред не и фи-
нан сиј ске по сло ве. Та ко ђе, иска за на је из ве сна за ин те ре со ваност за уна пре-
ђем са рад ње са над леж ним ми ни стар ствима и аген ци ја ма, а са мо јед но пре-
ду зе ће оства ру је са рад њу са Фон дом за раз вој.

Са рад њу са ми ни стар ством над леж ним за жи вот ну сре ди ну је по треб-
но уна пре ди ти у од но су на про це ду ре за из да ва ње доз во ла за са куп ља ње 
и из воз НДШП, али и кроз ве ћу еду ка ци ју, ка ко за по сле них у ми ни стар-
ству, у ци љу ра зу ме вања спе ци фич но сти сек то ра и ре ал них по тре ба МСП за 
НДШП, та ко и вла сни ка и за по сле них у овим пре ду зе ћима, у сми слу бо љег 
упоз на ва ња са по тре ба ма заш ти те и очу ва ња би о ди вер зи тета. Уна пре ђе ње 
са рад ње са ми ни стар ством над леж ним за шу мар ство се од но си, пре све-
га, на струч но-са ве то дав ну по дрш ку, али и ко риш ће ње сред ства бу џет ског 
Фон да за шу ме. По треб но је, та ко ђе, уна пре ди ти и са рад њу са ми ни стар-
ством над леж ним за при вре ду, у сми слу ве ћег ко риш ће ња фи нан сиј ских 
мера по дрш ке, ко је су обез бе ђе не од стра не ове ин сти ту ције.
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Са рад њу са над леж ним аген ци ја ма и фон до ви ма тре ба уна пре ди ти у 
сми слу ве ћег ко риш ће ња услу га ко је аген ци је пру жа ју (струч но-тех нич ка 
по дрш ка) и сред ста ва из фон до ва.

У ок ви ру проб ле ма ко ји се од но си на по тре бу за фи нан сиј ским ме ра ма 
по дрш ке, де фи ни сана је јед на мера ко ја се од но си на при ла го ђа вање фи нан-
сиј ских мера по дрш ке по тре ба ма МСП за НДШП. Ова мера је де фи ни сана 
на осно ву ана ли зе ок ви ра на ни воу ЕУ и у ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ и ста-
во ва испи та ни ка.

Ана ли зом до ступ них фи нан сиј ских мера по дрш ке, уоч е но је да, на ни-
воу ЕУ и у Сло ве ни ји, по сто је фон до ви ко ји су на ме ње ни искљу чи во за уна-
пре ђе ње кон ку рен тно сти сек то ра по љо при вре де и шу мар ства. Иако сли чан 
фонд по сто ји и у Ср би ји, МСП за НДШП ова сред ства не до вољ но ко ри сте. 
Та ко ђе, сред ства фон да за ино ва ци о ну де лат ност су не до вољ но иско риш ће-
на. Фи нан сиј ска сред ства, по треб на за на бав ку но ве ме ха ни за ције и про ши-
ре ње по сто је ћих ка па ци тета, али и обез бе ђе ње обрт них сред ста ва, мо гу се 
ко ри сти ти упра во из на ве де них фон до ва, али их је по треб но при ла го дити 
по тре ба ма МСП за НДШП.

4. ДИ СКУ СИ ЈА
У си ту а цији у ко јој су при сут не зна чај не про ме не друш тва у од но су на 

до бра и услу ге од шу ма, по треб но је обез бе ди ти ок вир јав не по ли ти ке, чи ји 
ће ци ље ви, стра те ги је и ин стру мен ти би ти усаг ла ше ни и до бро ко о р ди ни-
сани, ка ко би се „…пре ва зиш ли сло же ни проб ле ми и раз ви ла све о бух ват на 
ре ше ња, при ла го ђена прин ци пи ма одр жи вог раз во ја” (Sch m it  hüsen,   F. , 
2003). У ли те ра тури је, ме ђу тим, истак ну то да је „…ме ђу сек тор ски при ступ 
пре ду слов за одр жи ви раз вој друш тва”. При то ме, све о бух ват ни при ступ по-
дра зу мева „…ин те гра цију еко ном ских, еко лош ких и друш тве них ци ље ва”. У 
слу ча ју су прот став ље них ин те ре са, по треб но је ут вр ди ти „…у ко јој мери мо-
же до ћи до из ме не по ли тич ких ре ше ња и про пи са или до ког сте пе на до пун-
ске мере и/или нак на де мо гу сма њи ти или не у тра ли сати не га тив не ефек те 
по ли ти ке” (Sch m it  hüsen,  F., 2003).

Прек ла па ње над леж но сти сек то ра заш ти те прир о де и шу мар ства је 
уоч е но и у истра жи ва њу о управ ља њу шум ским заш ти ће ним прир од ним 
до бри ма у Ср би ји, при че му се исти че да се „…за јед нич ка ме ђу сек тор ска 
са рад ња по ме ну тих ин сти ту ција ма ни фе стује кроз про це ду ре да ва ња миш-
ље ња на пла но ве и раз вој на до ку мен та” (Гру  ји  ч и ћ,  И. еt al., 2008). Пред лог 
за уна пре ђе ње ста ња се од но си на „…ја сно раз гра ни чење над леж но сти ре ле-
ван тних ми ни стар става (за жи вот ну сре ди ну и шу мар ство), тј. оп штих и 
опе ра тив них (шу мар ских) ак тив но сти” (Гру  ји  ч и ћ,  И. et al., 2008).

Прет ход на истра жи ва ња о МСП у шу мар ству, ме ђу тим, ука зу ју на не-
до ста так над леж но сти ин сти ту ција у сек то ру шу мар ства у од но су на ова 
пре ду зе ћа и исти чу по тре бу за ме ђу сек тор ском са рад њом (Ра нкови ћ,  Н. 
et al., 2011). Из ре зул та та ов де пред став ље ног истра жи ва ња се, та ко ђе, уоч-
а ва прек ла па ње над леж но сти из ме ђу сек то ра жи вот не сре ди не, заш ти те 
прир о де, шу мар ства и МСП, ка да су у пи та њу фи нан сиј ске мере по дрш ке 
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МСП за НДШП. При то ме, уоч а ва се да се нај ве ћи број мера по дрш ке овим 
пре ду зе ћима на ла зи у сек то ру МСП и да је, из тог раз ло га, по треб на бо ља 
ко о р ди на ција ак тив но сти.

Прет ход на истра жи ва ња ука зу ју на то да је у мно гим зем ља ма при ме-
тан не до ста так ди рек тне и ин ди рек тне по дрш ке МСП у шу мар ству. Ако по-
дрш ка и по сто ји, „…чест је слу чај да је она не до вољ на, али и ло ше усме ре на” 
(Mac qu e  en,   D. ,  2007). Та ко ђе, ра ни је спро ве де на истра жи ва ња исти чу да 
је је дан од глав них проб ле ма са ко јим се су сре ћу пре ду зе ћа у шу мар ству ,,…
о те жан при ступ кре ди ти ма, па се, при ли ком ин ве сти ра ња, уг лав ном осла-
ња ју на соп стве на сред ства” (Ud d i n,   M.  S . et  al., 2008). Пре ма Рах ма ну 
и са рад ни цима, одр жи вост ових пре ду зе ћа, из ме ђу оста лог, за ви си од ,,…
кон ти ну и ра ног снаб де ва ња си ро ви нама, фи нан сиј ске по дрш ке и по уз да не 
траж ње” (R a h  ma n,  Md.H. et al., 2012).

Про у ча ва јући ин сти ту ци о налне ок ви ре МСП у шу мар ству, Р а н  к о -
в и ћ , Н .  et al. ,  2011; на во де да, иако у зем ља ма са „…и зра же ним тран-
зи ци о ним про це си ма по сто ји ве ли ка по тре ба за раз ли чи тим об ли ци ма по-
дрш ке раз во ју сек то ра МСП…”, струч не шу мар ске ин сти ту ци је  „…ретко 
има ју оз биљ ни јег уде ла у тим ак тив но сти ма”. Ско ро све над леж но сти су 
пре пуш те не дру гим јав ним ин сти ту ци јама, уг лав ном, од го вор ним за об-
ласт еко но ми је, ре ги о нал ног раз во ја и пре ду зет ниш тва, где МСП ко ја де лу-
ју у сек то ру шу мар ства „…мож да и не мо гу да обез бе де адек ва тан ста тус у 
мнош тву дру гих, пот пу но не срод них пре ду зе ћа” (Ра н  ко ви ћ,  Н.  et al., 2011).

Ана ли зом фи нан сиј ских мера по дрш ке МСП за НДШП, пред став ље ном 
у овом истра жи ва њу, то је и пот вр ђе но. Иако је, у Ср би ји, од стра не ор га ни-
за ција над леж них за сек то ре шу мар ства и МСП, пре ду зе ћима је до сту пан 
ши рок спек тар фи нан сиј ских мера по дрш ке, а ве ћи на испи та ни ка, та ко ђе, 
из ја ви ла је да су ко ри сти ли не ке од мера на ме ње них раз во ју МСП, испи та-
ни ци су, ве ћи ном, истак ли по тре бу за овом вр стом мера по дрш ке. То ука зу-
је на чи ње ни цу да до ступ не мере оста ју, у одре ђе ној мери, не и ско риш ћене, 
упра во из раз ло га не до вољ не при ла го ђе ности по тре ба ма и мо гућ но стима 
МСП за НДШП.

Спро во ђе ње де фи ни са них мера за уна пре ђе ње ста ња, од но сно ко о р ди-
на цију по сло ва ве за них за уна пре ђе ње са рад ње са над леж ним ми ни стар-
ствима, аген ци ја ма и фон до ви ма и пра вил но фор му ли сање и при ла го ђа-
вање фи нан сиј ских мера по дрш ке мо гу се из вр ши ти на два на чи на:
1. у ок ви ру по сто је ћег си сте ма ор га ни за ције ин сти ту ци о налних ок ви ра 

сек то ра шу мар ства, ове по сло ве би мог ла да пре уз ме Упра ва за шу ме;
2. у ок ви ру пред ло же них из ме на у си сте му ор га ни за ције ин сти ту ци о-

налних ок ви ра сек то ра шу мар ства, ове по сло ве би мог ло да пре уз ме 
струч но те ло „Гру па за МСП”, чи је фор ми ра ње је пред ло же но у ок ви ру 
Упра ве за шу ме (Ран ко вић,  Н. et al., 2011) или Аген ци ја за шу ме (Но-
нић,  Д. ,  Ра  до  сав ље вић,А., 2008).
У прет ход ним истра жи ва њима је пред ло же но да би струч но те ло „гру-

па за МСП”, из ме ђу оста лог, обав ља ло и по сло ве ко ји се од но се на обез бе-
ђи вање „…струч не осно ве за фор ми ра ње под сти цај них фи нан сиј ских сред-
ста ва (…) и усме ра ва ње до на ци ја у прав цу шу мар ства и МСП у шу мар ству” 
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(Ра н  ко ви ћ Н.  et al., 2011). Та ко ђе, не ки од пред ло же них по сло ва Аген ци је 
за шу ме су „…по сло ви по дрш ке, и то: (…) ор га ни зо вање мера по дрш ке (…) 
осни ва њу и раз во ју ма лих и сред њих шу мар ских пре ду зе ћа” (Но ни ћ,  Д. , 
Ра  до  с а в ље ви ћ,  А ., 2008). Има ју ћи у ви ду опи са не ак тив но сти, мо же се 
зак љу чи ти да би обе ове ор га ни за ције има ле струч не ка па ци тете за пре у-
зи мање по ме ну тих по сло ва. Без об зи ра на то да ли би спро во ђе ње де фи-
ни са них мера пре у зе ла Упра ва за шу ме или не ка од но во о сно ваних ор га-
ни за ција, то ком вр ше ња ових ак тив но сти, по треб на је бли ска са рад ња са 
над леж ним ин сти ту ци јама у сек то ри ма жи вот не сре ди не, заш ти те прир о де 
и МСП.

Ипак, тре ба има ти у ви ду да „…ад ми ни стра тивна ко о р ди на ција до пу њу-
је успо став ља ње ор га ни за ционе струк ту ре, али не мо же за ме ни ти фор мал-
ну ра спо де лу над леж но сти и ре сур са ме ђу вла ди ним аген ци ја ма” (Sch m it-
hüsen,  F. ,  2003). Уко ли ко је, за ма кар јед ног парт не ра, ство ре на до дат на 
ко рист, сма тра се да ко о р ди на ција до бро фун кци о нише, од но сно да је ефи-
ка сна „…а ко ве ћи на парт не ра, би ло у скло пу јав не упра ве или у ком би на цији 
са ек стер ним ин те ре сним гру па ма, мо же да се осло ни на ци ље ве по ли ти ке и 
по ве же са по зи тив ним ефек ти ма” (Sch m it  hüsen,  F. ,  2003). У том сми слу, 
уко ли ко би се спро ве ле пред ло же не из ме не ин сти ту ци о налних ок ви ра, по-
сто ја ла би оба ве за пра ће ња ста ња у сек то ру НДШП, у ци љу про це не ефи ка-
сно сти на ве де них мера.

На осно ву ана ли зе (тех ни ка „ben chmar kin g”-а) по зи тив них при ме ра из 
ЕУ и зе ма ља чла ни ца (Сло ве ни ја и Хр ват ска), у ко ји ма су МСП за НДШП до-
ступ на сред ства у сек то ри ма жи вот не сре ди не и заш ти те прир о де, на ме ње-
на фи нан си ра њу про је ка та одр жи вог ко риш ће ња прир од них ре сур са, исти-
че се по тре ба за са рад њом са ин сти ту ци јама у овим сек то ри ма и у Ср би ји. 
Иако у Ср би ји, у овом тре нут ку, не по сто је фон до ви на ме ње ни по ме ну тим 
сек то ри ма, то ком про це са при сту па ња ЕУ и по себ но на кон то га, ова сред-
ства ће би ти до ступ на, па, из то га раз ло га, над леж не ин сти ту ције и ор га ни-
за ције мо ра ју би ти при прем ље не за њи хо ву ре а ли за цију. На овај на чин, до-
бром ко о р ди на цијом по сло ва на уна пре ђе њу са рад ње са ми ни стар ствима у 
сек то ри ма жи вот не сре ди не и заш ти те прир о де, омо гу ћи ло би се и пра вил-
но при ла го ђа вање фи нан сиј ских мера по дрш ке по тре ба ма МСП за НДШП.

Слич на је си ту а ција и ка да је у пи та њу сек тор МСП и пре ду зет ниш тва. 
Без об зи ра на на чин спро во ђе ња пред ло же них мера, по треб на је ко о р ди-
на ција ак тив но сти на уна пре ђе њу са рад ње за ин сти ту ци јама и ор га ни за-
ци јама у овом сек то ру. На тај на чин би се омо гу ћи ло и при ла го ђа вање фи-
нан сиј ских мера по дрш ке ствар ним по тре ба ма МСП. Као до бар при мер, на 
осно ву спро ве де не ана ли зе, из два ја се јед на од фи нан сиј ских мера по дрш ке 
ко ју омо гу ћа ва Јав ни Фонд за пре ду зет ниш тво Ре пуб ли ке Сло ве ни је, а ко ја 
се од но си на до де лу ми кро кре дита. Над леж не ин сти ту ције у сек то ру МСП 
и пре ду зет ниш тва у Ср би ји би мог ле да фор ми ра ју слич ну меру по дрш ке, 
ко ја би, уз са рад њу или са Упра вом за шу ме или са струч ним те лом, од но-
сно Аген ци јом, по ну ди ла ми кро кре дите по себ но на ме ње не МСП за НДШП.

Ре зул та ти истра жи ва ња о ста во ви ма пред став ни ка МСП за НДШП у од-
но су на са рад њу са над леж ним ми ни стар ствима, ка да је у пи та њу сек тор 
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заш ти те жи вот не сре ди не, у Хр ват ској и Ма ке до нији, ука зу ју на одре ђе не 
слич но сти и раз ли ке у од но су на ста во ве испи та ни ка у Ср би ји. На и ме, ве-
ћи на испи та ни ка у Ма ке до нији, али не и у Хр ват ској, оства ру је ову са рад њу 
(Ne da  nov  sk a ,  V. ,  2012; Ne del jko v ić ,  J . et  al., 2013). Ка ко се у Ма ке до нији 
(Ne da  nov  sk a ,  V., 2012), Хр ват ској (Ne del jko v ić ,  J .  et al., 2013) и Ср би-
ји, ова са рад ња, уг лав ном, од но си на до би ја ње доз во ла за из воз НДШП, уз-
рок на ве де ним раз ли ка ма мо же би ти ма ња из воз на ориј ен ти са ност МСП за 
НДШП у Хр ват ској, у од но су на она у Ср би ји и Ма ке до нији.

Ка да је у пи та њу са рад ња са ми ни стар ством над леж ним за сек тор шу-
мар ства, у Хр ват ској је, ка ко по ка зу ју ре зул та ти по ме ну тог истра жи ва ња, 
слич на си ту а ција као у Ср би ји. На и ме, око ½ ана ли зи ра них МСП за НДШП, 
та ко ђе, на во ди да има ју са рад њу са овим ми ни стар ством (Ne del jko v ić ,   J . 
et al., 2013). Са дру ге стра не, ре зул та ти истра жи ва ња у Ма ке до нији, ука зу ју 
на не до ста так са рад ње, јер се она оства ру је у са мо неш то ви ше од ⅓ ана ли-
зи ра них МСП (Ne da  nov  sk a ,  V. ,  2012; Ne del jko v ić ,   J . et  al., 2013). Ипак, 
пред став ни ци ли дер ских пре ду зе ћа у Ср би ји из ја ви ли су да се ова са рад ња, 
уг лав ном, од но си на сек тор по љо при вре де, с об зи ром на то да је у пи та њу 
ис то ми ни стар ство. Из тог раз ло га, јед на од пред ло же них мера за уна пре ђе-
ње ста ња од но си се упра во на под сти ца ње са рад ње са овим ми ни стар ством, 
али у сек то ру шу мар ства.

5. ЗАК ЉУЧ ЦИ
На осно ву ана ли зе ре зул та та истра жи ва ња, мо же се зак љу чи ти сле де ће:

•	 на ни воу ЕУ и у ода бра ним др жа ва ма, по сто је слич но сти и раз ли ке у ор-
га ни за цији јав ног сек то ра жи вот не сре ди не и заш ти те прир о де и шу мар-
ства;

•	 ор га ни за ција јав ног сек то ра МСП на ни воу ЕУ и у ода бра ним др жа ва ма 
је ве о ма слич на;

•	 по сто је слич но сти и раз ли ке у фи нан сиј ским ме ра ма по дрш ке у свим по-
сма тра ним сек то ри ма на ни воу ЕУ и у од а бра ним др жа ва ма;

•	 сва ли дер ска пре ду зе ћа у Ср би ји са ра ђу ју са ми ни стар ством над леж ним 
за жи вот ну сре ди ну, али ма ње од ½ испи та ни ка (42,1%) има по зи ти ван 
став о овој са рад њи;

•	 око ½ ли дер ских пре ду зе ћа (57,9%) са ра ђу је са ми ни стар ством над леж-
ним за шу мар ство, а ве ћи на (81,8%) има по зи ти ван став о овој са рад њи;

•	 око ¼ ли дер ских пре ду зе ћа (26,3%) са ра ђу је са ми ни стар ством при вре де;
•	 ли дер ска пре ду зе ћа оства ру ју и са рад њу са јав ним служ ба ма, при вред-

ним ко мо ра ма и фон до ви ма;
•	 сви пред став ни ци ли дер ских пре ду зе ћа сма тра ју да је по треб на ве ћа по-

дрш ка раз во ју МСП за НДШП;
•	 ве ћи на ли дер ских пре ду зе ћа (73,7%) је ко ри сти ла не ке од мера по дрш ке;
•	 ве ћи на пред став ни ка ли дер ских пре ду зе ћа (68,4%) сма тра да су за раз вој 

МСП за НДШП по треб не фи нан сиј ске мере по дрш ке.
На ни воу ЕУ и у ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ при сут ни су ор га ни јав не 

упра ве у свим по сма тра ним сек то ри ма. У ода бра ним др жа ва ма не по сто ји 
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раз ли ка у при су ству јав них служ би у сек то ри ма жи вот не сре ди не, заш ти-
те прир о де и МСП. Ме ђу тим, по сто ји раз ли ка у при су ству јав не служ бе у 
сек то ру шу мар ства (јав ља се у Сло ве ни ји и Хр ват ској). Та ко ђе, по сто ји раз-
ли ка у при су ству јав них пре ду зе ћа. На и ме, у сек то ру заш ти те прир о де, јав-
на пре ду зе ћа су при сут на у Цр ној Гори и Ср би ји, а у сек то ру шу мар ства у 
Хр ват ској и Цр ној Гори. Фон до ви су при сут ни у сек то ру заш ти те жи вот не 
сре ди не и заш ти те прир о де на ни воу ЕУ и у Сло ве ни ји и Хр ват ској (зем ље 
чла ни це ЕУ), док то ни је слу чај у Цр ној Гори и Ср би ји. У сек то ру шу мар-
ства, фон до ви по сто је на ни воу ЕУ, у Сло ве ни ји и Ср би ји.

Фи нан сиј ске мере по дрш ке су до ступ не у сек то ри ма заш ти те жи вот-
не сре ди не и заш ти те прир о де (ЕУ, Сло ве ни ја и Хр ват ска), шу мар ства (ЕУ, 
Сло ве ни ја и Ср би ја) и МСП и пре ду зет ниш тва (ЕУ и све ода бра не др жа ве).

У ци љу уна пре ђе ња ста ња и обез бе ђе ња раз во ја сек то ра МСП за НДШП 
у Ср би ји, по треб но је:
•	 уна пре ди ти са рад њу пре ду зе ћа са ор га ни ма јав не упра ве из три кључ на 

сек то ра (жи вот на сре ди на, шу мар ство, при вре да);
•	 пра вил но фор му ли сати фи нан сиј ске мере по дрш ке и при ла го дити их 

ствар ним по тре ба ма и мо гућ но стима МСП за НДШП, уз при ме ну иску-
ста ва до бре прак се на ни воу ЕУ и ода бра них др жа ва ЈИЕ;

•	 спро во ђе ње ових ак тив но сти од стра не Упра ве за шу ме или пред ло же ног 
но во о сно ваног струч ног те ла или Аген ци је. На и ме, уко ли ко би по сло ве 
ко о р ди на ције уна пре ђе ња са рад ње са по ме ну тим ин сти ту ци јама и ор-
га ни за ци јама и, на кон то га, фор му ли сања фи нан сиј ских мера по дрш ке 
у скла ду са по тре ба ма МСП за НДШП, пре ду зе ла јед на ин сти ту ција, из-
бег ло би се тре нут но при сут но прек ла па ње над леж но сти.
У на ред ним истра жи ва њима би тре ба ло де таљ но изу чи ти ста во ве пред-

став ни ка МСП за НДШП и по тре бу за не фи нан сиј ским ме ра ма по дрш ке. 
Та ко ђе, тре ба ло би ана ли зи ра ти и над леж но сти ин сти ту ција у од но су на 
ову вр сту мера по дрш ке, на ни воу ЕУ и у ода бра ним др жа ва ма ЈИЕ и Ср-
би ји. На сли чан на чин, као и ов де, мог ле би би ти де фи ни сане мере за уна-
пре ђе ње не фи нан сиј ских мера по дрш ке, на ме ње них сек то ру шу мар ства, а 
по себ но МСП за НДШП.

На по ме на: И стра жи вање је ре а ли зо вано у ок ви ру про јек та „И стра жи-
вања кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца ја на жи вот ну сре ди ну - пра ће ње 
ути ца ја, адап та ци ја и уб ла жа ва ње”, под про је кат „Со цио-еко ном ски раз вој, 
уб ла жа вање и адап та ци ја на кли мат ске про ме не (ев. бр. 43007, eв. бр. под-
про јек та 43007/16-ИИИ)” и про јек та „О др жи во газ до ва ње укуп ним по тен ци-
ја лима шу ма у Ре пуб ли ци Ср би ји” (ев. бр. 37008-ТР), фи нан си ра них од стра не 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но лош ког раз во ја.
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IN STI TU TI O NAL FRA ME WORK AND FI NAN CI AL SUP PORT TO NON-WOOD FO REST 
PRO DUC TS-BA SED EN TER PRI SES IN EU AND SO UT HE AST EUR O PE
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Ne nad Ran ko vić 

Je le na Ne del jko vić

Sum mary
In the fo re stry sec tor, in sti tu ti o nal fra me work com pri ses all fo rest po licy ad mi ni stra tion and 

or ga ni sa tion po stu la tes, as well as fo rest po licy ap pli ca tion and im ple men ta tion. In sti tu ti o nal fra-
me work al so de ter mi nes the com pe ten ce of pub lic and pri va te bo di es at diff e rent le vels. Ba sed on 
the anal ysis of the com pe ten ce of or ga ni za tions with re gard to fi nan ci al sup port me a su res and the 
at ti tu des of the re pre sen ta tives of SMEs for NWFPs in Ser bia, and ba sed on the com pa ra tive anal ysis 
of com pe ten cies at the le vel of the Eur o pe an Uni on (EU) and the se lec ted SEE co un tri es (Slo ve nia, 
Cro a tia, Mon te Ne gro, Ser bia), it was po ssib le to re com mend the en han ce ment of the si tu a tion in 
this fi eld. The sta tes were se lec ted ba sed on the si mi la rity of na tu ral cha rac te ri stics to tho se in Ser-
bia, and al so on ac co unt of diff e rent le vels of co o pe ra tion with EU. The ob jec ti ves of the study were 
to for mu la te the in sti tu ti o nal fra me works and fi nan ci al sup port me a su res in the sec tors sig ni fi cant 
for the bu si ness of SMEs for NWFPs (en vi ron ment and na tu re con ser va tion, fo re stry, SMEs, and 
en tre pre ne u rship) in the EU and the se lec ted SEE co un tri es. The aim of the study was al so to de fi ne 
the at ti tu des of the re pre sen ta tives of the le a ding en ter pri ses de a ling with NWFPs in Ser bia on the 
co o pe ra tion with such in sti tu ti ons and the ne ce ssary sup port me a su res. The pur po se of the re se a rch 
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was to find the po ssi bi li ties for the im pro ve ment of in sti tu ti o nal fra me works and to re com mend the 
me a su res of sup port to SMEs for NWFPs in Ser bia. The sub ject of the re se a rch was the com pe ten cies 
of the in sti tu ti ons and or ga ni sa tions in the men ti o ned sec tors, fi nan ci al sup port me a su res, and the 
stan dpo int of the SME re pre sen ta tives on this mat ter.

The re se a rch met hods were ba sic sci en ti fic met hods of anal ysis and synthe sis and com pa ra tive 
and sta ti sti cal met hods, as ge ne ral sci en ti fic met hods. The re se a rch tec hni qu es were ben chmar king 
and door-to-door sur vey. The col lec ti on of da ta, using door-to-door sur veys, was per for med in two 
pha ses. The da ta on 91 SMEs for NWFPs at the le vel of cen tral Ser bia were col lec ted du ring the first 
pha se in 2011. Aft er that, du ring the se cond pha se, 19 le a ding en ter pri ses were se lec ted, ba sed on 
three types of cri te ria. Ad di ti o nal sur veys were per for med with the re pre sen ta tives of the en ter pri ses 
du ring 2012 and 2013. Du ring the first pha se of da ta col lec ti on, the qu e sti on naire con si sted of 65 
qu e sti ons, and du ring the se cond pha se - of 40 qu e sti ons. The study anal ysis in clu ded the re spon ses 
to 6 qu e sti ons from the qu e sti on naire used in the first pha se of the re se a rch and 5 qu e sti ons from 
the qu e sti on naire used in the se cond pha se, which re fe rred to the at ti tu des of the re pre sen ta tives of 
le a ding en ter pri ses on the co o pe ra tion with the in sti tu ti ons and or ga ni sa tions com pe tent for NWFPs 
(mi ni stri es, agen ci es, cham bers, etc.) and sup port me a su res. Sta ti sti cal da ta were pro ce ssed using 
soft wa re pac ka ge SPSS ver. 20. 

The study re sul ts sho wed that, at the le vel of EU and the se lec ted SEE co un tri es, pub lic aut ho rity 
bo di es were pre sent in all the study sec tors. In the se lec ted co un tri es, the re was no diff e ren ce in the 
pre sen ce of pub lic ser vi ce in the sec tors of en vi ron ment, na tu re con ser va tion, and SMEs. Ho we ver, 
the re was a diff e ren ce in the in ci den ce of pub lic ser vi ces in fo re stry sec tor (they exi sted in Slo ve nia 
and Cro a tia). Al so, the re was a diff e ren ce in the in ci den ce of pub lic en ter pri ses. Na mely, in the na-
tu re con ser va tion sec tor, pub lic en ter pri ses were pre sent in Mon te Ne gro and Ser bia, and in fo re stry 
sec tor - in Cro a tia and Mon te Ne gro. The fun ds exi sted in en vi ron men tal pro tec ti on and na tu re con-
ser va tion sec tors at the le vel of the EU and in Slo ve nia and Cro a tia (EU mem ber sta tes), whe re as it 
was not the ca se in Mon te Ne gro and Ser bia. In the fo re stry sec tor, the fun ds were pre sent at the le vel 
of the EU, in Slo ve nia, Cro a tia, and Ser bia.

Fi nan ci al sup port me a su res were ava i lab le in the sec tors of en vi ron men tal pro tec ti on and na tu re 
con ser va tion (EU, Slo ve nia and Cro a tia), fo re stry (EU, Slo ve nia and Ser bia), and SMEs and en tre pre-
ne u rship (EU and all the se lec ted sta tes). 

All the le a ding en ter pri ses in Ser bia co o pe ra ted with the Mi ni stry in char ge of en vi ron ment, 
but less than ½ of the re spon den ts (42.1%) had a po si ti ve at ti tu de abo ut the co o pe ra tion. Abo ut ½ 
of le a ding en ter pri ses (57.9%) co o pe ra ted with the Mi ni stry in char ge of fo re stry, and the ma jo rity 
(81.8%) had a po si ti ve at ti tu de abo ut the co o pe ra tion. Abo ut ¼ of le a ding en ter pri ses (26.3%) co o-
pe ra ted with the Mi ni stry of Eco nomy. Al so, the le a ding en ter pri ses co o pe ra ted with pub lic ser vi ces, 
cham bers of eco nomy and the fun ds. It sho uld be no ted that all the re pre sen ta tives of le a ding en ter-
pri ses con si de red that a gre a ter sup port was ne ce ssary for the de ve lop ment of SMEs for NWFPs. Al-
tho ugh the ma jo rity of le a ding en ter pri ses (73.7%) ma de use of so me sup port me a su res, most of the 
re pre sen ta tives of le a ding en ter pri ses (68.4%) con si de red that the de ve lop ment of SMEs for NWFPs 
re qu i red the fi nan ci al sup port.

In or der to im pro ve the si tu a tion and en su re the de ve lop ment of the sec tor of SMEs for NWFPs 
in Ser bia, it is ne ce ssary to:
•	 pro mo te co o pe ra tion bet we en en ter pri ses and pub lic aut ho ri ties in three key sec tors (en vi ron-

men tal pro tec ti on, fo re stry, eco nomy); 
•	 pro perly for mu la te fi nan ci al sup port me a su res and adapt them to the real ne eds and op por tu-

ni ties of SMEs for NWFPs, using the ex pe ri en ces of good prac ti ce in the EU and se lec ted SEE 
co un tri es;

•	 the im ple men ta tion of the ac ti vi ties by the Fo rest Di rec to ra te, or the pro po sed new ly estab li shed 
pro fe ssi o nal body or Agen cy. Na mely, if the co o r di na tion ta sks of pro mo ting the co o pe ra tion 
with the se in sti tu ti ons and or ga ni sa tions and sub se qu en tly, the for mu la tion of fi nan ci al sup port 
me a su res in li ne with the ne eds of SMEs for NWFPs, were ta ken by an in sti tu tion, the cu rrent 
over lap ping of com pe ten cies wo uld be avo i ded. 


