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Због потпуне централизације коморе чланови не могу непосредно да 
бирају своје представнике у органе коморског система.



Нисмо разматрали активности покрајинских привредних комора јер сматрамо да том проблематиком треба
да се баве привредне коморе са територије одређене покрајине.
Наш став је да економски простор Републике мора да буде организован на јединствен начин, и да сви
привредни субјекти послују под истим формално правним условима. Такође сматрамо да постојање
Аутономне покрајине Војводина, без адекватних покрајина у остатку Републике није најбоље решење за
хармоничан развој републике.
Као што и коморски ситем треба да буде јединствен, тако и организација институција власти треба да буду
јединствена.
Ми сматрамо да економске проблеме треба решавати одвојено од проблема религије и културе уз
безрезервно уважавање да свако има загарантовано право да упражњава своју религију и културне обичаје.
Економски простор је један, а економски закони не праве разлику ни по народима ни по религијама.
Уколико организујемо успешно функционисање привреде,водећи рачуна да сви делови Србије треба да
постану пријатни за живот, онда ће проблеми религијских и културних различитости бити занемарљиви.
У супротном ове различитости ће моћи увек да се злоупотребе за изазивање незадовољства код појединих .

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА



САДАШЊИ 
КОМОРСКИ 

СИСТЕМ НЕ МОЖЕ 
ДА ОДГОВОРИ 

КЉУЧНИМ 
ПОТРЕБАМА 
ПРИВРЕДЕ

Струковне секције, пример 
“Унија Чачак 2000”

o Јер није организован на 
демократским принципима.
o Не бави се структурном 
организацијом привредног тела.



КОМОРСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ МОРА БИТИ  
ЗАСТУПНИК ИНТЕРЕСА СВИХ ПРЕДУЗЕТНИКА

НЕМА УСПЕШНЕ ПРИВРЕДЕ, ЈЕДНЕ ДРЖАВЕ, БЕЗ 
ДОБРЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ПРИВРЕДНОГ ТЕЛА

НЕ ПОСТОЈИ БОЉИ 
НАЧИН ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ ТЕЛА ОД 
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ



ДА БИ ПРИВРЕДНА  КОМОРА БИЛА ФУНКЦИОНАЛНА 
ТРЕБА  ЈЕ ОРГАНИЗОВАТИ, ТАКО ДА::

Заступа интересе чланица, нарочито 
према државним институцијама;

Врши саветодавну улогу и даје 
подршку, поготову Старт уп 
предузетницима;

Ради на образовању и усавршавању 
чланица;

Умрежава и повезује чланице и 
заинтересоване институције:

Ради на јачању и обједињавању 
привредних субјеката Једне привредне 
гране.



 Самосталан и независан од државе и њених институција;

 Јединствен, са јасно дефинисаним правима и обавезама свих делова система;

Организован по највишим принципима демократије;

 Прихваћен и подржан од система извршне власти као равноправан партнер.

КОНЦЕПЦИЈА ПРЕДЛОГА ЗА РЕФОРМУ КОМОРСКОГ 
СИСТЕМА 

Систем треба да буде:



ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ШЕМЕ ЗА ИЗБОР У КОМОРИ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ

УПРАВНИ ОДБОР
1. Члан председништва ПКС

2. Председници РПК
3. Представници гранских савеза

4. Чланови … ?

СКУПШТИНА ПКС
1. Члан председништва

2. Председници савезних грана
3. Представници РПК

4. Чланови … ?

ПРЕДСЕДНИШТВО
Председник

2 Подпредседника

НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗ СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА

САВЕЗ ГРАНСКИХ УДРУЖЕЊА



ПРЕДЛОГ ШЕМЕ ЗА САВЕЗ СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА

САВЕЗ СТРУКОВНИХ 
УДРУЖЕЊА

Савез чине струковнa удружења регионалних комора

Органи Савеза:

• Председник
• 2 Потпредседника
• Управни одбор
• Скупшитна



ПРЕДЛОГ САВЕТОДАВНОГ ТЕЛА УПРАВОГ ОДБОРА КОМОРЕ СРБИЈЕ

ГРАНСКА УДРУЖЕЊА РПК

САВЕЗ ГРАНСКИХ УДРУЖЕЊА

•Председник
•Председници регионалних грана
•Чланови … ?

ГРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

•Председници грана РПК
•Чланови гранских представништва

ЧИНЕ



Полазна основа за прављење ове концепције је да ПКС треба да се бави активностима од заједничког 
интереса чланова , односно регионалних комора па због тога ПКС нема потребу да привредни субјекти буду 
чланови и регионалних комора и ПКС.

 Да би ПКС могла да се бави одговарајућим активностима, она мора да добије дефинисане потребе РПК.

 ПКС може, такође, да предложи да се бави одређеним  активностима које могу да буду корисне члановима 
РПК, али претходно мора да са њима упозна РПК и да од њих добије  сагласност.

 Да би се ови принципи спровели у живот,неопходно је да:
- Скупштина ПКС  образују делегати које су делегирале РПК.
- Да савези струковних удружења буду образовани од делегата које су делегирала струковна удружења РПК
- Да Савези  привредних грана буду образовани од представника гранских удружења РПК.
На овај начин би се онемогућило да се ПКС отргне контроли, а  своје активности би могла да спроводи без 
икаквих ограничења.

КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ШЕМЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ



Предлог нове шеме управљања Регионалним коморама

ПРЕДСЕДНИШТВО
Председник

2 потпредседника

СКУПШТИНА
Члан Председништва

Чланови гранских председништва
Чланови струковних удружења

Члан...?

УПРАВНИ ОДБОР
Члан председништва РПК 

Председник привредних грана
Председници струковних удружења

Члан...?

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА
(Статус правног лица)

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНИ 

ОДБОР

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ГРУПЕ

ЧЛАНОВИ РПК БИРАЈУ

ГРАНСКО УДРУЖЕЊЕ
Саветодавно тело

СКУПШТИНА



СИСТЕМ ГЛАСАЊА ПО 
ПРЕДЛОГУ НОВЕ ШЕМЕ

Право гласа

1. Непосредно право гласа

При учлањењу у комору, чланови се 
сврставају у одговарајућа струковна 
удружења.
Приликом избора органа 
управљања имају активно право 
гласа код избора:
- Чланова за органе свог удружења;
- за своје представнике у Управном 
одбору и Скупштини

2. Посредно право гласа

Све органе коморе Србије бирају 
одговарајући представници 
регионалних комора аналогно 
изборима у регионалним коморама. 
За представнике регионалних комора 
право гласа је непосредно, а у односу 
на чланове посредно.



130. 000 ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 
КОЈИ СУ ОБАВЕЗНИ ЧЛАНОВИ ПРИВРЕДНЕ 

КОМОРЕ СРБИЈЕ

270. 000 ПРЕДУЗЕТНИКА 
КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ ПРИВРЕДНЕ 
КОМОРЕ СРБИЈЕ ПРЕКО ОУП-А

130. 000 КОМЕРЦИЈАЛНИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА 
КОЈИ НИГДЕ НЕ ПРИПАДАЈУ

530.000
ПОСЛОВНИХ 
ЈЕДИНИЦА 
ЧЛАНОВА 

РЕГИОНАЛНИХ 
КОМОРА, 

ОРГАНИЗОВАНИХ ПО 
СТРУКОВНИМ 

УДРУЖЕЊИМА

УСВАЈАЊЕМ НАШЕГ КОНЦЕПТА 
КОМОРСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ БИО 

БИ САЧИЊЕН ОД:

Актуелни број привредних јединица у 
Србији изгледа овако:


