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Поштована министарко Михајловић, 
 
 
Организације које потписују овај допис окупљају представнике из све три области троструке 
спирале бизнис – образовање – јавна управа, укључујући и огромну већину ИТ компанија које у 
Србији запошљавају преко 22.000 људи и одговорне су за најјачи извозни производ Србије 
данас. 
 
Одлучили смо да Вам се удружено обратимо као представници домаћег ИКТ сектора, а са 
жељом да изразимо забринутост поводом најављених измена Закона о превозу у друмском 
саобраћају. Предлози измена који су објављени су на неким од форума такси удружења, 
уколико су тачни, експлицитно искључују могућност коришћења савремених технологија, 
онемогућавају унапређење области превоза путника и наносе штету крајњим корисницима. 
 
Сматрамо да наведени предлози измена овог Закона нису у складу са принципима слободног 
тржишта и стратешким опредељењем Владе Србије о подршци савременим начинима 
пословања. Измене попут оних које доносе обавезу коришћења таксиметра, а искључују 
опцију одређивања цена путем дигиталне апликације или установљавају обавезу оверавања 
рачуна печатом превозника удаљавају Србију од стратешки постављених циљева у области 
дигиталне трансформације друштва. 
 
На основу информација којима располажемо, верујемо да би спорне измене додатно 
допринеле ограничавању конкуренције и угрозиле квалитет услуга које су потребне 
грађанима. Посао државе је да обезбеди фер услове за све учеснике на тржишту које је 
слободно и да осигура поштовање закона. С друге стране, верујемо да држава треба и да 
активно подржи иновативно пословање, нове пословне моделе и трансформацију тржишта и 
закона који га регулишу увек имајући у виду развој савремених технологија и потребама 
данашњег корисника. 
 
Свесни смо да је ово ситуација у којој су се пре Србије нашле друге много развијеније европске 
земље, али и земље у нашем окружењу са којима лакше можемо да се поистоветимо. И поред 
свих тешкоћа на које су наишли, земље попут Велике Британије, Немачке, али и Хрватске и 
Румуније, нашле су начине да омогуће иновативним пословним моделима да функционишу, 
унапређујући конкурентност на задовољство свих страна. 
 



Додатно, неке од предложених измена су у супротности са дигитализацијом и смањењем 
бирократизације која већ постоји у законодавству наше земље, попут Закона о електронском 
документу или Закона о привредним друштвима.  
 
Сигурни смо да ћете и Ви и Влада Србије, у складу са својим отвореним опредељењем да 
подржавате иновативне моделе пословања и дигиталну трансформацију целокупног друштва, 
умети да препознате колико је важно омогућити услове за тржиште на коме се цене формирају 
слободно, корисници добијају најбољу могућу услугу, а иновације су пожељне и помогнуте, а 
не спутане. 
 
Овим путем Вас позивамо да вратите нацрт законских измена на разматрање, уз укључивање 
ширег круга заинтересованих страна. Подсећамо да смо, као и до сада, спремни да ставимо на 
располагање своје време, стручност и искуство како би помогли рад свих тела које ће 
дефинисати прописе у овој и другим областима, а које наилазе на изазове које доноси 
дигитална трансформација. 
 
 
 
Срдачан поздрав,  

 
 
 
_________________ 
Горан Младеновић 
Нишки кластер 
напредних технологија 
www.ni-cat.org  

 
 
 
_________________ 
Карло Ветро 
ИТ кластер Суботица 
www.itcsubotica.org.rs  
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Марина Благојевић 
ИКТ мрежа 
www.ict-net.com  

 
 
 
_________________ 
Милан Шолаја 
Војвођански ИКТ кластер 
www.vojvodinaICTcluster.org  

 
 
 
_________________ 
Бранимир Џенопољац 
ИТ кластер Централне 
Србије 
https://www.ict-cs.org  

 
 
 
_________________ 
Вероника Тасић 
Иницијатива Дигитална 
Србија 
www.dsi.rs  

 
 
 
_________________ 
Владимир Ковач 
Зрењанински ИКТ 
кластер 
www.zrict.rs  

 
 
 
_________________ 
Зоја Кукућ 
SEE ICT 
www.seeict.org  
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