
 

 
ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ  

 

 

ИНТЕРЕС ИКТ СЕКТОРА ЗА ПРИЈЕМ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ  

Резиме резултата анкете 

Друштво за информатику Србије планира да крајем јануара 2023. организује стручну трибину  

„Интерес ИКТ сектора за пријем Србије у Европску унију“. У оквиру припрема за трибину, 

спроведена је анкета међу информатичарима да би сазнали аутентична мишљења о интересу 

ИКТ сектора за улазак Србије у ЕУ. Била је отворена од 15. до 20.01.2023. и пристигло је 133 

одговора. Како је анкета била анонимна, немамо информацију о старосној и професионалној 

структури учесника. 

На питање Који су очекивани корисни ефекти за ИКТ сектор од пријема Србије у Европску 

унију, било је могуће одабрати више понуђених одговора. Највећи број учесника сматра да је 

то Лакши приступ на нова  тржишта у државама чланицама ЕУ (68,5%), затим Укидање 

постојећих ограничења за пословање у  државама чланицама ЕУ  (51,5%), Бржи трансфер 

знања и технологија (50,8%). Следи Унапређивање пословања обавезом примене ИСО 

стандарда за квалитет и безбедност и   Даље повећавање конкурентности домаће ИКТ 

продукције, са по 49,2% гласова.  Било је и дописаних ефеката, сличних понуђеним, а само 

пар учесника је изјавило да не очекује позитивне ефекте. 

 



Када су у питању Евентуални нежељени ефекти од  пријема Србије у ЕУ, учесници су врло 

сагласни (76,1%) да је то Убрзање одлива стручног кадра, а затим и Нестанак неких фирми 

због квалитетне конкуренције из ЕУ (38,5%). Дописани ефекти, њих 24, крећу се од „нема“ и 

„не знам“, до политичке конотације везане за Косово. 

 

 

На питање Како ИКТ сектор може допринети бржем пријему Србије у ЕУ? већина учесника 

сматра да је то кроз стандардизацију пословања, што је врло интересантно узевши у обзир да 

је тренд сертификације српских ИТ фирми за стандарде из ове области врло слаб, осим за 

стандард ISO 2700, који регулише информациону безбедност. Уз то, сматрају да ће 

подржавањем усаглашавања правног система Србије са правним системом у ЕУ и 

подстицањем Владе и надлежних органа да спроводе дефинисане мера за за пријем у ЕУ, уз 

континуирано информисање о стању припрема, највише допринети бржем пријему.  

И овде је било 20-так дописаних одговора, од којих већина изражава скепсу према реалности 

пријема Србије у ЕУ.  

 



 
Питали смо Шта и ко отежава пријем Србије у ЕУ? Највише одговора је да је проблем у 

спором реаговању домаћих надлежних органа на захтеве ЕУ (57%), али одмах ззатим и стално 

нови услови за пријем Србије у ЕУ (53,9%). Осим тога, у дописаним одговорима најчешће се 

као кривац види политика Србије. 

 



Највеће изненађење у анкети су одговори на питање Процените, када ће Србија  бити 
примљена у ЕУ? Ту су резултати следећи: 
 

 

 

Резиме 

На основу адреса на које је анкета послата, може се сматрати да су учесници информатичари 

различитих специјалности, већином средњег животног доба, дакле радно активни. Самим 

тим, можемо сматрати да је узорак добијених одговора у великој мери репрезентативан. 

Оно што је карактеристично је да су учесници, иако увиђају предности за ИКТ сектор од 

пријема у ЕУ, врло скептични да ће до тога заиста и доћи. 

Анкету реализовала 

др Драгана Бечејски Вујаклија 

 


