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ПРЕДЛОГ 

Акциони план за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за 

период од 2020. до 2027. године 

 

1. Увод 

Влaдa Рeпубликe Србиje усвојила је Стратегију паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (у даљем тексту: 

Стратегија/4С) на седници одржаној 27. фебруара 2020. године. Усвајањем Стратегије, окончан је трогодишњи период израде, који је започет 2017. 

године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: МПНТР) и Републичког секретаријата за јавне политике (у 

даљем тексту: РСЈП). Уз подршку Обједињеног истраживачког центра (енгл. JRC) и детаљним праћењем методолошког оквира за израду стратегије, 

МПНТР и остали партнери темељно су радили на идентификовању потреба свих заинтересованих страна. Као резултат спроведених анализа и 

консултативног процеса – ЕДП1, дефинисанe су приоритетне области, општи циљ, посебни циљеви и пратеће мере Стратегије.  

Правилна имплементација мера и самим тим остварења циљева Стратегије зависиће у великој мери од Акционог плана за имплементацију Стратегије 

паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године (У даљем тексту: Акциони план) и његове садржине.  Управо из тог 

разлога, израда Акционог плана један је од кључних приоритета Владе Републике Србије и МПНТР. Непосредно након усвајања Стратегије, кренула 

је криза која је проузрокована глобалном пандемијом - COVID-19 и она је знатно отежала и успорила процес израде Акционог плана. Како би што 

боље реаговали на нову реалност, представници МПНТР одлучили су да искористе дужи процес израде Акционог плана да унесу све неопходне 

измене које ће омогућити свим актерима у приоритетним областима да што боље реагују на новонасталу реалност.  

Акциони план, као документ јавне политике који је саставни део стратегије, садржи све мере и активности које су неопходне за постизање општег и 

посебних циљева Стратегије. Акциони план је сачињен за период од 2021. до 2022. године како би се омогућило да се уз непрекидан дијалог са свим 

заинтересованим странама и институцијама које имплементирају мере, уради правовремена ревизија циљева и идентификованих мера.  Досадашњим 

приступом, Република Србија постала је пример добре праксе на Западном Балкану у погледу начина имплементације оквира паметне 

специјализације и циљ свих актера је да се реалним и свеобухватним Акционом планом настави истим путем. 

У наставку документа наративно су представљена следећа поглавља: 

 Релевантни догађаји у периоду од доношења Стратегије до завршетка Акционог плана; 

 Утицај кризе COVID-19 на даљу имплементацију Стратегије; 

 Оквир за праћење и вредновање, у оквиру кога је Табела 1. Временски оквир активности праћења и вредновања,  који покрива шири 

временски оквир Акционог плана; 

                                                           
1 ЕДП подразумева циљани дијалог који окупља субјекте из различитих сектора у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја 

погодног микса политика за њихову имплементацију. 
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 Анализа финансијских ефеката. 

Након наративног дела, представљене су следеће табеле: 

 Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева 4С на нивоу приоритетних области (Табела 2.); 

 Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области (Табела 3.) ; 

 Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године (Табела 4.). 

Имајући у виду активности на реализацији Стратегије које су предузимане у току 2020. године, у наведене табеле су укључени подаци/показатељи 

који се односе и на 2020. годину, односно означен податак о 2019. или 2020. години када су утврђене као базне године. 

2. Релевантни догађаји у периоду од доношења Стратегије до завршетка Акционог плана 

Имајући у виду временски период који је протекао од усвајања Стратегије до финализације Акционог плана, сам Акциони план садржи  извесна 

прилагођавања у односу на Пакет мера дефинисан у Стратегији, која су донекле одраз измењене перспективе у погледу развоја области науке и 

привреде које су у фокусу Стратегије након настанка пандемије, као и догађајима релевантним за испуњење циљева Стратегије који су се десили у 

међувремену.  

Као резултат усаглашавања с препорукама и коментарима на текст Стратегије од стране Oбједињеног истраживачког центра Европске Комисије, 

Акциони план садржи свеобухватнији сет мера и показатеља, што је подразумевало прилагођавање и унапређивање у односу на мере и показатеље 

који су садржани у Стратегији. Поред експертске подршке добијене од стране Oбједињеног истраживачког центра Европске Комисије, циљеви, мере 

и ппоказатељи Акционог планасу усаглашени и са релевантним институцијама у Републици Србији одговорним за праћење и контролу реализације 

Акционог плана. 

Структура Акционог плана прати један општи циљ и пет посебних циљева утврђених у Стратегији који су у највећој мери остали непромењени, осим 

посебног циља 2, који је додатно употпуњен са намером да се укаже на то да ће будући развој привреде бити базиран и на иновацијама, поред 

претходно наглашених истраживања и развоја и сарадње међу учесницима четвроструког хеликса. 

Мера која подразумева измену правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача је придодата у оквиру посебног циља 1, с обзиром на то да је закључено да ће спровођење измене правилника у значајној 

мери допринети изврсности истраживања и усмеравању научних активности на приоритете Стратегије. 

Мере у оквиру посебног циља 2 су додатно унапређене кроз реалокацију постојећих мера у оквиру других циљева или кроз дефинисање додатних, у 

сарадњи са релевантним министарствима задуженим за имплементацију Стратегије. Придодате су нове мере чија ће имплементација допринети 

већем улагању пословног сектора у И&Р као и интензивнијој употреби јавне истраживачке инфраструктуре од стране приватних субјеката у 

приоритетним областима. Поред тога, дефинисане су и додатне мере у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а 

односе се на инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (IPARD мера 3) 

и диверсификацију пољопривредних газдинстава и развоја пословања (IPARD мера 7). 
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Мере у оквиру посебних циљева 3 и 4 су незнатно измењене. Циљ 4 је поред мере која подразумева анализу и поједностављење свих 

административних процедура према потребама привреде, допуњен мером којом се планира успостављање јавног регистра административних 

поступака и других услова пословања, чиме је сет мера у оквиру овог циља додатно унапређен. 

Циљ 5 је допуњен са три мере које ће значајно допринети већој интернационализацији привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце 

вредности. Додатне мере ће се спроводити у сарадњи са Министарством привреде, а подразумевају следеће:  Идентификацију и подстицање извозно 

оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде; Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима и Програм 

подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија. Ове мере су садржане и у Акционом 

плану стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, што представља важан аспект повезивања и синергије две 

стратегије. Придодате мере ће значајно допринети реализацији Циља 5. 

Показатељи ефеката на нивоу општег циља, затим показатељи исхода на нивоу посебних циљева и показатељи резултата на нивоу мера су знатно 

унапређени у односу на показатеље дефинисане у Стратегији. Нови показатељи одражавају резултат консултативног процеса који је обављен са 

консултантима и инситуцијама које су задужене за реализацију мера. Унапређен сет показатеља дефинисан у Акционом плану ће допринети 

квалитетном процесу праћења степена постизања општих и посебних циљева Стратегије. 

Неколико мера предвиђених Стратегијом су у међувремену спроведене или је започето њихово спровођење. Мере 2.3 и 2.6: Јавни позив Фонда за 

иновациону делатност за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација у 2020 је био усклађен са Стратегијом паметне специјализације 

у Србији која се фокусира на 4 приоритетна домена: Храна за будућност, Информационо комуникационе технологије, Машине и производни процеси 

будућности, Креативне индустије. Најмање 50% расположивих средстава за јавни позив је опредељено за пројекте из горенаведених приоритетних 

области, уколико је било доступно довољно квалитетних пројекта. Опредељен буџет за овај јавни позив је ЕУР 5,3 милиона из буџета Републике 

Србије. Укупан број пријава је био 322, од чега 253 за Програм раног развоја и 69 за Програм суфинансирања иновација. Експертска комисија је 

након прве фазе евалуације пројеката донела одлуку о ужем избору од укупно 66 пројакта, од чега 46 за Програм раног развоја и 20 за Програм 

суфинансирања иновација. У децембру 2020, сви пројекти који су ушли у ужи избор су представљени директно члановима Експретке комисије. 

Након представљања пројеката, Експертска комисија је донела одлуку о финансирању. Како би коначан исход овог јавног позива могао бити 

саопштен јавно, потребно је да се УО Фонда до краја децембра 2020. године сагласи са инвестиционим средствима за овај јавни позив. Након 

сагласности УО, Фонд ће одмах обавестити јавност о коначном исходу јавног позива. 

Мера 2.8: У координацији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за иновациону делатност, USAID је расписао први 

јавни позив и доделио средства у износу од 4 милиона динара предузећима која ће у сарадњи са ИТ сектором да унапреде своје пословање и дизајн 

производа и паковања. 

Мера 3.2: Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у 2020. расписало позив, извршило селекцију и одобрило за реализацију 41 пројекат 

за унапређење и развој курикулума на високошколским установама са фокусом на иновирање постојећих студијских програма који прате потребе 

тржишта рада, на развоју предузетничких вештина студената и унапређењу сарадње високошколских установа са привредом и другим 

заинтересованим актерима у локалној заједници, на повећању употребе информационих технологија у настави и процесу учења и др. Укупан буџет 

за подршку овим пројектима у 2020 години је износио 13 милиона динара, а за 2021. је опредељено додатних 17 мил. динара. 
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Мера 3.4: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, скупа са USAID-ом и UNDP-ем је подржало студентско такмичење везано за 

студентску иновативност и креативност у области производње нових прехрамбених производа са додатом вредношћу и са јаким акцентом на 

еколошком приступу.  

Мера 3.5: Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало јавни позив, извршило селекцију и финансијски подржало два нова 

Мастер 4.0 програма усмерених ка креативним индустријама, односно повезивању уметности и информационих технологија, у укупном износу од 

12 милиона динара. Подржани су пројекти Универзитета уметности у Београду и Математичког факултета Универзитета у Београду „Уметност и 

дизајн видео игара” и Универзитета у Крагујевцу „Развој компјутерских игара”.  

3. Утицај кризе COVID-19 на имплементацију Стратегије 

2020. година је обележена пандемијом SARS-CoV2 вируса која се у изузетном кратком временском периоду одразила у потпуности на све сегменте 

друштва. Због тога је било неопходно да се покрену ургентне активности како би се здравствене али и економске последице овог стања ублажиле и 

каналисале на најбољи могући начин. За све економије укључујући и Србију неопходно је континуирано адресирати изазове како би се на најбољи 

начин омогућио што бржи опоравак када се за то стекну услови. 

У светлу динамике догађаја везаних за пандемију за очекивати је да се током 2021. године, која ће бити обележена масовном вакцинацијом 

становништва и другим активностима у борби против пандемије, остваре значајни утицаји  на микро и макро економско окружење на локалном и 

глобалном нивоу. Сва четири ланца хеликса су на врло специфичан начин погођена дешавањима везаним за пандемију па је неопходна је 

комуникација са заинтересованим странама кроз ЕДП радионице како би се, између осталог, анализиро следеће:  

а) утицај пандемије на различите сфере економије и друштва 

 пословање предузећа  

 нови модели примењени у образовању 

 наука иновације  

 прилагођавање државног сектора на нове околности 

 функција цивилног сектора  

 

б) пандемија у 2021 и после  

 примена досадашњих искустава укључујући и иновативна решења у циљу смањења губитака, прилагођавања  и квалитетнијег рада у 

приватном, академском, државном и цивилном сектору 

С обзиром на комплексност ситуације у којој се глобално тржишто и човечанство нашло, од изузетне је важности наћи ефикасна решења, укључујући 

и иновативне приступе, како би учесници четвороструког хеликса могли да одговоре на комплексне изазове који су постављени пред њих. 

Индустријски сектор, укључујући ИТ сектор, је преко ноћи део својих активности преусмерио ка производима и услугама неопходним у области 

здравства. Наука се окренула ка потрази и развоју нових метода тестирања, развоју вакцина и лекова. Иновативне компаније се стављају у функцију 
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проналажења решења за горуће проблеме. Анализом брзине и дубине којом је пандемија преузела глобалну економију, и самим тим утицала на 

економију Србије, треба дати одговоре на очекивану дубину рецесије и брзину и моделе опоравка економије укључујући интервенције креатора 

политика у годинама које долазе.  

4. Праћење и вредновање 

Акциони план представља документ јавне политике највишег нивоа детаљности, којим се разрађуje стратегија, у циљу управљања динамиком 

спровођења мера јавних политика које доприносе остваривању општег и посебних циљева исте. Правилним праћењем акционог план и његових 

елемената осигураће се потпуно инклузиван процес који ће осигурати континуирано учешће свих заинтересованих страна.  

Акциони план се ревидира по потреби, у складу са резултатима праћења спровођења и резултатима еx-пост анализе ефеката јавне политике. 

Формална обавеза МПНТР која је прописана Законом о планском систему („Сл. гласник РС”, број 30/18), подразумева извештавање ка Влади о 

резултатима спровођења Акционог плана на годишњем нивоу као и финални извештај након истека примене документа јавне политике.   

Како би омогућили транспарентан и одржив процес, МПНТР је направило оперативни план који ће имати фокус на одрживом дијалогу кроз наставак 

ЕДП радионица.  Актери у оквиру ЕДП-а учествоваће у промени или ревизији мера 4С које не дају одговарајуће резултате и помоћи ће својом 

експертизом и искуством из праксе у дефинисању свих будућих мера и циљева у следећој итерацији Акционог плану који ће највероватније бити 

израђен у току 2023. године. Планирано је да се ЕДП радионице одржавају најмање два пута годишње по свакој приоритетној области, уз простор за 

повећања годишњег броја радионица. С обзиром да су због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи онемогућени сви већи скупови, МПНТР ће 

у 2021. години омогућити одржавање ЕДП радионица онлајн.  

Како би одржали динамику наведених активности, МПНТР je израдило шематски приказ активности праћења и вредновања (Tабела 1. Временски 

оквир активности праћења и вредновања) који покрива шири временски оквир Акционог плана. 

Табела 1. Временски оквир активности праћења и вредновања  

Активности 2021 2022 2023 

Састанци радне 

групе за 

имплементацију 4С 

         

ЕДП Радионице          

Извештавање о 

резултатима 

спровођења 4С 

         

Сумарни извештај о 

реализацији  
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Екстерна евалуација 

(вредновање) 

         

 

Као што се може видети у горе наведеној табели, обавезне ЕДП радионице и састанци радне групе за имплементацију 4С биће временски усклађене 

са извештавањем о резултатима спровођења. Разлог ове усклађености је да се омогући свим актерима и широј јавности правовремено стицање увида 

у све резултате спровођења.  

Уз то, важна спона између имплементације, праћења и шире заједнице која учествује у ЕДП-у представљаће радна група за имплементацију 4С. Ову 

групу чиниће представници свих органа који су задужени за имплементацију мера у Стратегији као и чланови новонастале интерне јединице унутар 

МПНТР формирана од стране ”SAIGE” пројекта,  која је задужена за праћење имплементације 4С. Такође, МПНТР уврстиће у рад ове групе и 

координаторе ЕДП сваке приоритетне области. На овај начин, биће директно осигуран глас свих актера који су учествовали у изради Стратегије и 

који ће и даље учествовати у свим будућим активностима који су у вези са ЕДП-ом. Планирано је да се састанци радне групе одржавају квартално, 

уз остављање простора за додатну процену о томе да ли је потребно тај број повећати. 

Екстерно вредновање организоваће се након завршетка сваког циклуса Акционог плана, што значи да ће први екстерни извештај о вредновању 

имплементације Стратегије бити у 2023. години. МПНТР разуме потребу да вредновање буде непристрасно и финансирање екстерних експерата који 

ће вршити вредновање обезбедиће се преко пројекта Светске банке “SAIGE”. Као и код извештаја о резултатима спровођења, обавезне ЕДП 

радионице и састанци радне групе за имплементацију 4С биће временски усклађене са екстерном евалуацијом како би сви актери могли да учествују 

са својим инпутима и како би се додатно осигурала транспарентност целокупног процеса вредновања. 

5. Анализа финансијских ефеката 

Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године  обухвата период од 2021. 

до 2022. године, а средства су/ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије и из донаторских средстава. Активности из Акционог плана усаглашене 

су са активностима донатора (ЕУ, Светска банка, USAID, UNDP), тако да су у његову реализацију укључена и средства донатора. 

Кључни актери за спровођење активности у оквиру реализације мера, поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, су Фонд за 

иновациону делатност, Фонд за науку РС, Центар за промоцију науке, Републички секретаријат за јавне политике-РСЈП, Министарство привреде-

МП, Развојна агенција Србије-РАС, Министарство културе и информисања-МКИ, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу- 

Канцеларија за ИТ и е-управу, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- МПШВ, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација-МТТТ, Привредна комора Србије- ПКС и Министарство финансија-МФ. 

Појединачне мере и активноси, са процењеним средствима за њихову реализацију, које доприносе остварењу посебних циљева дефинисаних 

акционим планом детаљно су престављене табеларно у оквиру само акционог плана.   

За остварење посебног циља 1: Усмерење научне активности на 4С приоритете, у оквиру Раздела 26 - Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација: 
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- Програм 0001 (Раздео 26) - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности. Нису опредељена средства, мера 

се односи на праћење индикатора. 

- Програм 0005 (Раздео 26) - Подршка раду Фонда за иновациону делатност. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за 

иновациону делатност. 

- Програм 0006 (Раздео 26) - Подршка раду Центра за промоцију науке. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Центра за 

промоцију науке. 

- Програм 0013 (Раздео 26) - Подршка раду Фонда за науку РС. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за науку РС. 

За остварење посебног циља 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса, 

у оквиру Раздела 26 - Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Раздела 24 - Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде и у оквиру Раздела 29 - Министарства културе и информисања, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација: 

- Програм 0005 (Раздео 26) - Подршка раду Фонда за иновациону делатност. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за 

иновациону делатност. 

- Програм 4004 (Раздео 26) - ИПА 2018 - Конкурентност, Директни грант Фонду за иновациону делатност. Средства ће бити опредељена 

унутар постојећег буџета на 4С приоритете. 

- Програм 0013 (Раздео 26)  - Подршка раду Фонда за науку. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за науку РС. 

- Пројекат Светске банке “SAIGE” (Раздео 26) - компоненте МПНТР и Фонд за науку РС. Средства су опредељена и реализација активности 

је отпочела. Програмска активност ће бити дефинисана у оквиру буџета за 2021. годину. 

- Програм 4005 (Раздео 24) - ИПАРД мера: Техничка помоћ. Инкорпорација приоритета паметне специјализације у ИПАРД програм за 

Републику Србију за програмски период од 2021 године.  

 

За остварење посебног циља 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву, у оквиру Раздела 26 - Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и у оквиру Раздела 24 - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде биће опредељена средства у оквиру следећих 

апропријација: 

- Програм 0001 (Раздео 24) - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности. Нису опредељена средства, мера је 

информативно-едукативна. 

- Програм 0014 (Раздео 26) - Развој високог образовања. Нису опредељена средства, мера је информативно-едукативна. 

- Програм 4006 (Раздео 26) - Подршка реализацији мастер студија на универзитетим. Средства су опредељена унутар постојећег буџета. 

- Пројекат Светске банке “SAIGE” (Раздео 26) - компонента МПНТР. Средства су опредељена. Програмска активност ће бити дефинисана у 

оквиру буџета за 2021. годину. 

 

За остварење посебног циља 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију процедура, у оквиру Раздела 26 - Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, у оквиру Раздела 35 - Републички секретаријат за јавне 

политике и у оквиру Раздела 3.24 - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу биће опредељена средства у оквиру следећих 

апропријација: 
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- Програм 0001 (Раздео 3.24) - Развој система ИТ и електронске управе. Средства су опредељена унутар постојећег буџета. 

- Програм 7047 (Раздео 35) - Унапређење конкурентности и запошљавања. Средства су опредељена унутар постојећег буџета. 

За остварење посебног циља 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С, у оквиру 

Раздела 26 - Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, биће опредељена средства у 

оквиру следећих апропријација: 

- Програм 0001 (Раздео 26) - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности. Средства су опредељена унутар 

постојећег буџета. 

- Програм 1509 (Раздео 21) - Подстицаји развоју конкурентности привреде. Средства ће бити опредељена унутар постојећег буџета. 

 

 

Табела 2. Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева 4С на нивоу приоритетних области  

Приоритетна област: Храна за будућност 

Очекивани ефекти: Повећана додата вредност у ланцу производње хране 

Показатељ исхода Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Укупна додата 

вредност по запосленом 

у области Храна за 

будућност 

ЕУР Републички завод за 

статистику - РЗС 
 2019  

Укупан извоз у области 

Храна за будућност 

Мил. ЕУР РЗС  2019  

Удео компанија које 

улажу у И&Р у области 

Храна за будућност 

% РЗС  2019  

Број запослених у 

области Храна за 

будућност 

Број РЗС  2019  

Удео иновативних 

компанија у укупном 

броју компанија у 

области Храна за 

будућност 

% РЗС  2019  

Приоритетна област: Информационо - комуникационе технологије 

Очекивани ефекти: Развијено домаће ИКТ тржиште 

Показатељ исхода Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Укупна вредност 

домаћег ИКТ тржишта 

Мил. ЕУР РЗС  2019  
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Укупан извоз ИКТ 

производа и услуга 

Мил. ЕУР РЗС  2019  

Удео компанија које 

улажу у И&Р у области 

ИКТ 

% РЗС  2019  

Број запослених у 

области ИКТ 

Број РЗС  2019  

Удео иновативних 

компанија у укупном 

броју компанија у 

области ИКТ 

% РЗС  2019  

Приоритетна област: Креативне индустрије 

Очекивани ефекти: Јачање креативних индустрија кроз оријентацију ка заштити интелектуалне својине 

Показатељ исхода Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Број ауторских уговора 

и патената у области 

креативних индустрија 

Број РЗС  2019  

Укупан извоз у области 

креативних индустрија 

Мил. ЕУР РЗС  2019  

Удео компанија које 

улажу у И&Р у области 

креативних индустрија 

% РЗС  2019  

Број запослених у 

области креативних 

индустрија 

Број РЗС  2019  

Удео иновативних 

компанија у укупном 

броју компанија у 

области креативних 

индустрија 

% РЗС  2019  

Приоритетна област: Машине и производни процеси будућности 

Очекивани ефекти: Оснажени истраживачко-развојни капацитети пословног сектора кроз сарадњу науке и привреде 

Показатељ исхода Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Улагање у И&Р као 

проценат укупних 

улагања пословног 

сектора у области 

машина и производних 

процеса будућности 

% РЗС  2019  
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Укупна додата 

вредност по запосленом  

у области машина и 

производних процеса 

будућности 

ЕУР РЗС  2019  

Удео компанија које 

улажу у И&Р у области 

машина и производних 

процеса будућности 

% РЗС  2019  

Број запослених  у 

области машина и 

производних процеса 

будућности 

Број РЗС  2019  

Удео иновативних 

компанија у укупном 

броју компанија  у 

области машина и 

производних процеса 

будућности 

% РЗС  2019  

Укупан извоз  у области 

машина и производних 

процеса будућности 

Мил. ЕУР РЗС  2019  

 

Табела 3. Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области 

Приоритетна област: Храна за будућност 

Показатељ резултата Jединица мере Извор провере 

Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке  Број МПНТР 

Број додељених пројеката предузећима Број МПНТР 

Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама Број МПНТР 

Број заједничких пројеката (привреда и академија) Број МПНТР 

Стопа добијања пројеката (Храна за будућност) % МПНТР 

Показатељ инпута (финансијска средства) Jединица мере Извор провере 

Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме   ЕУР МПНТР 

Приоритетна област: Информационо и комуникационе технологије 

Показатељ резултата Jединица мере Извор провере 

Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке Број МПНТР 

Број додељених пројеката предузећима Број МПНТР 

Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама Број МПНТР 

Број заједничких пројеката (привреда и академија) Број МПНТР 

Стопа добијања пројеката (ИКТ) % МПНТР 



11 
 

Показатељ инпута (финансијска средства) Jединица мере Извор провере 

Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме   ЕУР МПНТР 

Приоритетна област: Креативна индустрија 

Показатељ резултата Jединица мере Извор провере 

Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке Број МПНТР 

Број додељених пројеката предузећима Број МПНТР 

Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама  Број МПНТР 

Број заједничких пројеката (привреда и академија) Број МПНТР 

Стопа добијања пројеката (Креативне индутрије) % МПНТР 

Показатељ инпута (финансијска средства) Jединица мерe Извор провере 

Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме   ЕУР МПНТР 

Приоритетна област: Машине и производни процеси будућности 

Показатељ резултата Jединица мере Извор провере 

Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке Број МПНТР 

Број додељених пројеката предузећима Број МПНТР 

Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама Број МПНТР 

Број заједничких пројеката (привреда и академија) Број МПНТР 

Стопа добијања пројеката (Машине и производни процеси будућности) % МПНТР 

Показатељ инпута (финансијска средства) Jединица мере Извор провере 

Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме   ЕУР МПНТР 

 

Табела 4. Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године 

Документ ЈП: Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 

Акциони план: Акциони план Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године 

Координација и извештавање Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Кровни документ ЈП: / 

Општи циљ: Усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у 

областима 4С 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ 

eфекта) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

2022. години  

Последња 

година важења 

АП 

Улагање у истраживање и развој у процентима БДП-

а 

% РЗС 0,92 2018 1,3 2022 

Додата вредност по запосленом ЕУР РЗС 15.540 2018 17.000 2022 

Запосленост у средње и високотехнолошким 

индустријама као проценат укупне запослености 

% Еуростат 4,5 2018 5 2022 
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Учешће високотехнолошког извоза у укупном 

извозу 

% Еуростат 1,9 2018 2,2 2022 

Улагања пословног сектора у И&Р у процентима 

БДП-а 

% РЗС 0,36 2018 0,6 2022 

Укупан извоз производа и робе у областима 4С Мил. УСД РЗС 9.063 2019 10.000 2022 

Укупан извоз услуга2 Мил. ЕУР НБС 4.170 2019 5.000 2022 

Индекс културе предузетништва Број GCI 47.4 2019 48.5 2022 

 

Посебни циљ 1:  Усмерене научне активности на 4С приоритете 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Удео научно истраживачких радова на 

годишњем нивоу у 4С областима у 

укупном броју научно истраживачких 

радова на годишњем нивоу 

% МПНТР 26,5 2019 30 

Удео цитата на годишњем нивоу у укупним 

светским цитатима на годишњем нивоу 

% Web of Science 0,202 2019 0,23 

Удео цитата на годишњем нивоу у укупном 

броју светских цитата на годишњем нивоу 

у областима 4С 

% Web of Science 0,24 2019 0,28 

Укупан број цитата на годишњем нивоу 

истраживача у Републици Србији 

Број Web of Science 215.504 2019 250.000 

Укупан број цитата на годишњем нивоу у 

областима 4С 

Број Web of Science 36.080 2019 45.000 

Укупан број међународних пројеката на 

којима су учествовали домаћи истраживачи 

(H2020) 

Број МПНТР 67 2019 1453 

Укупан број међународних пројеката на 

којима су учествовали домаћи истраживачи 

(COST) 

Број МПНТР 37 2019 1144 

                                                           
2 Укупан извоз услуга без транспорта и туризма 
3 Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022) 
4 Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022) 
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Укупан број међународних пројеката на 

којима су учествовали домаћи истраживачи 

(EUREKA) 

Број МПНТР 9 2019 295 

Удео средстава из иностранства за И&Р у 

укупном финансирању И&Р 

% РЗС 21,6 2019 25 

Удео објављених радова на годишњем 

нивоу са страним ко-ауторима у укупном 

броју објављених радова на годишњем 

нивоу у областима 4С  

% Web of Science 44.7 2019 50 

 

Мера 1.1: Компетитивни позиви усмерени ка областима 4С у оквиру програма „Развој“ 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Фонд за науку Републике Србије (МПНТР) 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. години  

Број подржаних пројеката Број Фонд за 

науку РС 

0 2020 / 100 100 

Број укључених истраживача Број Фонд за 

науку РС 

0 2020 / 1000 1000 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  / 235.800 943.200 

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

1.1.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

Фонд за науку РС Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2021      

                                                           
5 Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022) 
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стратегије паметне 

специјализације 

1.1.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2021      

1.1.3. Расписивање позива 

и селекција пријављених 

пројеката 

Фонд за науку РС  2021      

 

Мера 1.2: Програм за развој пројеката у области вештачке интелигенције 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку Републике Србије (МПНТР) 

Период спровођења: 2020-2021 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних основних 

истраживачких пројеката 

Број Фонд за 

науку РС 

0 2019 6 6 6 

Број подржаних примењених 

истраживачких пројеката 

Број Фонд за 

науку РС 

0 2019 6 6 6 

Број укључених истраживача Број Фонд за 

науку РС 

0 2019 119 119 119 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије: Фонд за науку 

РС 

 86.400 116.400 62.400 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

1.2.1. Израда критеријума 

позива  

Фонд за науку РС  2020      



15 
 

1.2.2. Расписивање позива 

и селекција пријављених 

пројеката 

Фонд за науку РС  2020      

1.2.3. Евалуација позива Фонд за науку РС Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2022      

 

Мера 1.3: Усвајање прописа којим ће се регулисати висина институционалног финансирања за НИО на начин да се подстиче релевантност и изврсност у 

областима 4С 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Усвојен документ који ће 

регулисати доделу 

институционалног финансирања 

за НИО 

0 – Не 

1 – Да 

МПНТР 0 2020 / 1 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

 

Мера 1.4: Програм за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку/технологију 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Центар за промоцију науке (МПНТР) 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број пројеката Број Центар за 

промоцију 

науке 

0 2019 3 3 4 
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Број укључених истраживача Број Центар за 

промоцију 

науке 

0 2019 15 18 24 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије: ЦПН  1.800 1.800 2.400 

 

Мера 1.5: Измене правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Усвојен измењен правилник о 

вредновању о поступку, начину 

вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача 

0/1 МПНТР 0 2019 0 1 1 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије: МПНТР  0 0 0 

 

Назив активности: Орган 

који 

спровод

и 

активно

ст 

Oргани 

партнери 

у 

спровође

њу 

активнос

ти 

Рок за 

завршета

к 

активнос

ти 

Извор 

финанси

рања 

Веза са 

програмск

им 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

1.5.1. Анализа нацрта 

правилника у односу на 

МПНТР /       
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циљеве стратегије паметне 

специјализације 

1.5.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат 

Светске 

банке 

“SAIGE” 

      

1.5.3. Усвајање правилника  МПНТР        

 

Мера 1.6: Програм подршке истраживачкој инфраструктури (Програм инфраструктура)  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку РС 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних пројеката Број Фонд за 

науку РС 

0 2020 / 90 / 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије: Фонд за науку 

РС 

 / 353.700 / 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

1.6.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

Фонд за науку РС Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2021      

1.6.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2021      

1.6.3. Расписивање и 

имплементација позива 

Фонд за науку РС  2021      
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1.6.4. Евалуација позива Фонд за науку РС Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2022      

 

Посебни циљ 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Индекс сарадње између актера 

четвороструког хеликса 

Број GCI 3.6 2019 3.75 

Број развијених иновативних производа 

или услуга насталих као резултат 

подржаних пројеката  

Број  Фонд за 

иновациону 

делатност 

196 2019 435 

Укупан број трансфера технологије као 

исход програма доказа концепта 

Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 7 

Стопа преживљавања подржаних 

стартапова након 2 године 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

83 2019 85 

Просечна годишња стопа раста 

финансираних стартапова  

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

20 2019 25 

Укупан број ново генерисаних јавно-

приватних партнерстава који су настали 

кроз 4С шеме финансирања  

Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 10 

Број новооснованих стартапова кроз позиве 

ФИД 

Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

68 2019 100 

 

Мера 2.1: Програм иновационих ваучера у областима 4С 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  
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Број ново додељених иновационих 

ваучера у току године 

Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

294 2019 118 354 / 

Однос финансирања 4С / укупно 

финансирање 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

70 2019 71 73 / 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије  59.000   

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.1.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке 

Конкурентност и 

запошљавање - 

“C&J” 

      

2.1.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.1.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.1.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

 

Мера 2.2: Програм Фонда за иновациону делатност који суфинансира сарадњу науке и привреде у областима 4С, програм сарадње науке и привреде 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних конзорцијума Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2020 / 20 30 

Однос финансирања 4С / укупно 

финансирање 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2020 / 60 62 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  / 707.400  

IPA 2018     

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.2.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.2.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.2.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.2.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

 

Мера 2.3: Програми Фонда за иновациону делатност који финансирају развојне иновативне пројекте предузећа у области 4С (Програм суфинансирања 

иновација) 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 
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Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних пројеката Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 14 44 44 

Однос финансирања 4С / укупно 

финансирање 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 50 55 55 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  353.700 1.061.100  

IPA 2018     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.3.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.3.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.3.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.3.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

 

Мера 2.4: Акцелератор у Фонду за иновациону делатност, потпрограм намењен стартапима у областима 4С 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 
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Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број предузећа која су постигла 

најмање 10% годишњег раста 

годину дана након програма 

Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 / 25 25 

Однос финансирања 4С / укупно 

финансирање 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2020 / 50 50 

Број подржаних предузећа  Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2020 / 15 15 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС - Зајам Светске банке  / 117.000  

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.4.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

2.4.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

2.4.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.4.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 
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Мера 2.5: Доказ концепта, програм за истраживаче из научноистраживачких организација 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број издатих ваучера Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 93 93 93 

Број укључених истраживача Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 413 413 413 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  210.000 0 0 

     

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.5.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.5.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.5.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.5.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 
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Мера 2.6: Програм раног развоја 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност (МПНТР) 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Однос финансирања 4С / укупно 

финансирање 

% Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 50 60 60 

Број подржаних стартапа Број Фонд за 

иновациону 

делатност 

0 2019 21 121 121 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  176.850 1.061.100  

IPA 2018     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.6.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.6.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.6.3. Расписивање и 

имплементација позива 

ФИД        

2.6.4. Евалуација позива ФИД Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 
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Мера 2.7: Подстицаји за истраживање и развој у оквиру пољопривредне и прехрамбене индустрије 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПТНР, МПШВ 

Период спровођења: Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број уговора Број МПШВ 0 2019 10   

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.7.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

МПШВ МПНТР       

2.7.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПШВ МПНТР       

2.7.3. Расписивање и 

имплементација позива 

МПШВ МПНТР       

2.7.4. Евалуација позива МПШВ МПНТР       

 

Мера 2.8: Пилот пројекат повезивања брзорастућих компанија у прехрамбеној индустрији са секторима креативних индустрија и ИКТ 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР,USAID 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних компанија Број МПНТР 0 2019 2 / / 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

USAID  4.680   

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.8.1. Израда критеријума 

пилот позива  

МПНТР USAID, ФИД 2020      

2.8.2. Расписивање и 

имплементација пилот 

позива 

МПНТР USAID, ФИД 2020      

2.8.3. Евалуација пилот 

позива и предлог 

критеријума за нови позив 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

USAID, ФИД 

2021      

2.8.4. Расписивање новог 

позива са унапрећеним 

критеријумима  

МПНТР USAID, ФИД 2021      

2.8.5. Евалуација позива и 

предлог за укључивање у 

програме МПНТР кроз 

нови позив ФИД 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

USAID, ФИД 

2022      

 

Мера 2.9: Компетитиван позив којим се додатно стимулишу истраживачки уговори у областима 4С између НИО и корисника истраживања (Програм 

иновације) 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку (МПНТР) 

Период спровођења: 2022 Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број истражичких уговора Број Фонд за 

науку РС 

0 2019 / /  

Број истраживача Број Фонд за 

науку РС 

0 2019 / /  

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.9.1. Израда критеријума 

позива према налазима 

стратегије паметне 

специјализације 

Фонд за науку РС Пројекат Светске 

банке “SAIGE”  

2022      

2.9.2. Консултације са 

заинтересованим странама 

у оквиру ЕДП 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

2022      

 

Мера 2.10: Развој система јавних набавки усмерен ка набавкама за иновативна решења са пилотирањем у 4С (Пилот) 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП, МПТНР, Фонд за иновациону делатност 

Период спровођења: 2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број успешно спроведених пилот 

јавних набавки 

Број МПНТР 0 2020 / / 1 
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Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.10.1. Формирање радне 

групе за имплементацију 

иновативних јавних 

набавки 

МПНТР РСЈП, Управа за 

јавне набавке, 

Министарство 

финансија, ФИД 

2021      

2.10.2. Дефинисање 

критеријума позива  

МПНТР РСЈП, Управа за 

јавне набавке, 

Министарство 

финансија, ФИД 

2022      

2.10.3. Идентификовање 

одговарајућег пилот 

пројекта 

МПНТР РСЈП, Управа за 

јавне набавке, 

Министарство 

финансија, ФИД 

2022      

2.10.4. Имплементација 

позива 

МПНТР РСЈП, Управа за 

јавне набавке, 

Министарство 

финансија, ФИД 

2022      

2.10.5. Евалуација позива МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

ФИД 

2023      

 

Мера 2.11: Креативни хаб – Ложионица 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања 

Период спровођења: Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  
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Број корисника у оквиру хаба Број Министарство 

културе и 

информисања 

0 2019 0 0 0 

Број реализованих пројеката у 

оквиру хаба 

Број Министарство 

културе и 

информисања 

0 2019 0 0 0 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС Кредит ЦЕБ    

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.11.1. Формирање 

пројектног тима 

канцеларије за јавна 

улагања 

Министарство 

културе и 

информисања/Кан

целарија за јавна 

улагања 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021 Развојна 

банка Савета 

Европе 

Капитална 

улагања/Мин

истарство 

финансија 

- - - 

2.11.2. Израда 

архитектонског решења и 

почетак радова 

Министарство 

културе и 

информисања 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021-2022 Развојна 

банка Савета 

Европе 

Капитална 

улагања/Мин

истарство 

финансија 

- 17550 819000 

2.11.3. Израда прогамске 

стратегије и годишњег 

програма  

Министарство 

културе и 

информисања 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021 Развојна 

банка Савета 

Европе 

Капитална 

улагања/Мин

истарство 

финансија 

 

 

- - - 

2.11.4. Почетак 

имплементације 

Министарство 

културе и 

информисања 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2022  Канцеларија 

за ИТ и 

еУправу 

- - - 
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Мера 2.12: Јавно доступна база /мапа истраживачке инфраструктуре и у оквиру ње врсте истраживања која су потребна привреди, а која су релеватна за 4С, а 

која се могу радити у Републици Србији   

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПТНР 

Период спровођења: 2021 Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

База научне инфраструктуре јавно 

доступна и функционална 

0/1 МПТНР 0 2020 / 1 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС  / 0 / 

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.12.1. Ажурирање мапе 

истраживачке 

инфраструктуре из 2018. 

године 

МПТНР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

2021      

2.12.2. Израда 

дигитализоване јавно 

доступне базе 

истраживачке 

инфраструктуре у 

областима 4С 

МПТНР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J”  

2021      

 

Мера 2.13: Успостављање оквира и имплементација активности за унапређење дијалога између актера четвороструког хеликса 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Информативно-едукативна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број одржаних ЕДП радионица за 

праћење спровођења стратегије 

Број МПНТР 0 2019 3 4 4 

Број нових организација 

укључених у ЕДП радионице 

Број МПНТР 0 2019 / 25 25 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.13.1. Дефинисање плана 

ЕDP радионице 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.13.2. Кампања и позив за 

укључивање нових 

заинтерсованих страна у 

ЕДП  

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

2.13.3. Имплементација 

ЕДП радионица 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE”, 

Пројекат светске 

банке “C&J” 

      

 

Мера 2.14: Популаризација и повећана употреба ново имплементираних пакета пореских олакшица за И&Р 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:  

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Информативно-едукативна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број корисника пореских 

олакшица – физичка лица 

 ПУРС 25.000 2020 25.000 27.000 30.000 

Број корисника пореских 

олакшица – правна лица 

 ПУРС 100 2019 11.000 11.500 12.000 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активност

и 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.14.1. Представљање 

пакета пореских олакшица 

на EDP радионицама 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “C&J” 

      

2.14.2. Промоција брошуре 

Водич кроз мере подршке 

иновативној привреди 

МП Привредна комора 

Србије, Фонд за 

иновациону 

делатност, Завод 

за интелектуалну 

својину, Научно-

технолошки 

паркови Београд, 

Ниш, Чачак и 

Нови Сад, 

Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, Кабинет 

председника 

Владе 
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2.14.3. Ажурирање и 

промоција Портала 

предузетништва 

МП Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, Кабинет 

председника 

Владе 

      

2.14.4. Онлајн chatbot на 

тему коришћења 

подстицаја 

Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, 

Кабинет 

председника 

Владе 

       

2.14.5 Рекламна кампања за 

промоцију подстицаја 

Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, 

Кабинет 

председника 

Владе 

       

2.14.6 Стручне радионице 

са релевантним циљним 

групама 

Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, 

Кабинет 

председника 

Владе 

       

2.14.7 Израда Упутстава за 

коришћење подстицаја 

Јединица за 

имплементацију 

стратешких 

пројеката, 

Кабинет 

председника 

Владе 

       

 

Мера 2.15: Анализа потреба и могућности за употребу јавне научне инфраструктуре од стране приватних субјеката у областима 4С 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере:  
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Анализа јавно објављена  0/1 МПНТР 0 2020 / / 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.15.1. Израда анализе 

потреба и могућности за 

употребу јавне научне 

инфраструктуре у 

областима 4С 

МПНТР        

2.15.2. Представљање 

анализе на ЕДП 

радионицама 

МПНТР Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

2.15.3. Израда плана за 

пилот програм коришћења 

јавне научне 

инфраструктуре од стране 

приватног сектора у једној 

од приоритетних области 

МПНТР        

 

Мера 2.16: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (ИПАРД мера 3) 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ 

Период спровођења:  Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних пројеката Број МПШВ 0 2019    

Број газдинстава/предузећа која су 

модернизовала производњу 

Број МПШВ      

Број газдинстава/предузећа која 

напредују ка достизању стандарда 

ЕУ 

Број МПШВ      

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

ИПАРД II     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.16.1. Праћење ефеката 

имплементације мера у 

оквиру ИПАРД програма 

2014-2020 на 4С 

МПШВ МПНТР       

2.16.2. Инкорпорација 

приоритета паметне 

специјализације у ИПАРД 

програм за Републику 

Србију за програмски 

период од 2021 године 

надаље 

МПШВ МПНТР       

2.16.3. Реализација позива 

који укључују критеријуме 

везане за паметну 

специјализацију 

МПШВ МПНТР       

 

Мера 2.17:  Диверсификација пољопривредних газдинства и развој пословања (ИПАРД мера 7) 
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Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ 

Период спровођења:  Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број подржаних предузећа Број  0 2019    

Укупна вредност подржаних 

инвестиција у физичку имовину 

по кориснику (ЕУР) 

EУР       

Број пољопривредних 

газдинстава/предузећа која 

развијају додатне или 

диверсификоване изворе прихода 

у руралним подручјима 

Број       

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

ИПАРД II     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

2.17.1. Праћење ефеката 

имплементације мера у 

оквиру ИПАРД програма 

2014-2020 на 4С 

МПШВ МПНТР       

2.17.2. Инкорпорација 

приоритета паметне 

специјализације у ИПАРД 

програм за Републику 

Србију за програмски 

период од 2021 године 

надаље 

МПШВ МПНТР       
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2.17.3. Реализација позива 
који укључују критеријуме 
везане за паметну 
специјализацију 

МПШВ МПНТР       

 

Посебни циљ 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Број новоостварених пројектних 

партнерстава између привредног и 

академског сектора 

Број МПНТР 36 2019 50 

Број истраживача који сарађује са 

приватним и јавним сектором кроз 

формалне уговоре о сарадњи 

Број МПНТР 0 2019  

Број креираних спиноф компанија из јавног 

истраживачког сектора 

Број МПНТР 0 2019  

 

Мера 3.1: Обуке за истраживаче које имају за циљ јачање сарадње истраживача на тржишту 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПТНР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број истраживача који су прошли 

обуке 

Број МПТНР 0 2020 / 50 100 

Број различитих обука  Број МПТНР 0 2020 / 2 4 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

3.2.1. Анализа потребних 

обука и критеријума за 

реализацију (истраживање 

потреба међу НИО и 

истраживачима) 

МПНТР        

3.2.2. Јавни позив 

реализаторима обука и 

имплементација позива 

МПНТР        

3.2.3.  Евалуација 

одржаних обука 

МПНТР        

 

Мера 3.2: Позив МПНТР за доделу бесповратних средстава ВШУ за развој курикулума у области предузетништва и повезаних вештина, са укључивањем 

гостујућих предавача из праксе 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број ВШУ које су увеле предмете 

из области предузетништва 

Број МПНТР 0 2019    

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 
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3.2.1. Израда критеријума 

за нове курикулуме који би 

укључили заступљеност 

предузетништва и сродних 

вештина 

МПНТР        

3.2.2. Консултације са 

универзитетима 

МПНТР        

3.2.3.  Јавни позив са 

измењеним критеријумима 

МПНТР        

 

Мера 3.3: Израда модела за укључивање стручњака из праксе у образовни процес  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021 Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Израђена анализа 0/1 МПНТР 0 2020 / 1 1 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС      

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

3.3.1. Aнализа добрe праксe 

и препорукe за укључивање 

стручњака у образовни 

процес 

МПНТР        

3.3.2. Консултације са 

универзитетима 

МПНТР        

3.3.3.  Израда плана за 

пилот програм  

МПНТР        
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Мера 3.4: Студентско такмичење којим ће се промовисати студентска иновативност, предузетнички дух и свест о екологији (пилот) 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ, USAID, UNDP 

Период спровођења: 2020-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број нових еко-иновативних 

производа 

Број МПШВ и 

МПНТР 

0 2019 4 7 8 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

3.4.1. Израда критеријума 

позива  

МПШВ USAID, UNDP       

3.4.2. Имплементација 

позива 

МПШВ USAID, UNDP       

3.4.3. Евалуација позива МПШВ USAID, UNDP, 

Пројекат Светске 

банке “SAIGE” 

      

 

Мера 3.5: Мастер програм за повезивање уметности и информационих технологија 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број студената мастер студијских 

програма 

Број МПНТР 0 2019 35 35 35 

Број дипломираних студената Број МПНТР 0 2020 / 20 20 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

3.5.1. Имплементација 

покренутих мастер 

програма 

МПНТР        

3.5.2. Евалуација мастер 

програма 

МПНТР        

3.5.3. Консултације око 

могућности за нове мастер 

програме 

МПНТР        

 

Мера 3.6: Израда модела за праксе у компанијама, а у оквиру програма основних и виших нивоа студија у областима 4С 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Израђен модел за стручне праксе 0/1 МПНТР 0 2019 / 1 1 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

3.6.1. Израда Анализе 

добре праксе и препорука 

за модел стручних пракси 

МПНТР        

3.6.2. Консултације са 

заинтересованим 

компанијама и 

универзитетима 

МПНТР        

3.6.3. Израда пилот 

програма стручних пракси 

МПНТР        

 

Посебни циљ 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију процедура  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације:  МПНТР, РСЈП 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Остварене уштеде услед поједностављених 

административних процедура 

% РСЈП 0 2019 10 

Удео укупних административних трошкова у 

БДП-у 

% Извештај о мерењу 

административног 

трошка у Републици 

Србији 

3,11 2018 3 

Мера 4.1: Анализа и поједностављење свих административних процедура према потребама привреде 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МП, РСЈП, Канцеларија за ИТ и е-управу и МПШВ 

Период спровођења: Тип мере: Подстицајна 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Број дигитализованих 

административних поступака  

Број Портал Е-

управе 

0 2019 30 50 70 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Мера 4.2: Успостављање Јавног регистра административних поступака и других услова пословања 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: ИТЕ 

Период спровођења: 2020-2021 Тип мере: Oбезбеђење добара и пружање услуга 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Јавни регистар административних 

поступака и других услова 

пословања административних 

поступака стављен у продукциони 

рад 

0/1 РСЈП 0 2019 1 1 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет Републике Србије - МП 7046 12.034 / / 

Донација Европске уније - ИПА 2013 / 54.119 / / 

Буџет Републике Србије - ИТЕ / 5.000 / / 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 
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4.2.1. Усвојен закон којим 

ће се уредити 

успостављање јавног 

регистра 

административних 

поступака 

РСЈП МП, МТТТ, ИТЕ 4 кв. 2020. ИПА 2013     

4.2.2. Усвојени 

подзаконски акти на 

основу 

закона којим ће се уредити 

успостављање и 

функционисање јавног 

регистра 

административних 

поступака 

РСЈП МП, МТТТ, ИТЕ 4 кв. 2020. /     

4.2.3. Израђена техничка 

спецификација за 

софтверско решење јавног 

регистра 

административних 

поступака 

ИТЕ РСЈП 3 кв. 2020. Буџет РС     

4.2.4. Имплементација, 

тестирање и стављање у 

продукциони рад јавног 

регистра 

административних 

поступака 

ИТЕ РСЈП 4 кв. 2020. Буџет РС     

4.2.5. Обуке корисника и 

проширење корисника 

на све републичке органе 

ИТЕ РСЈП 4 кв. 2020. Буџет РС     

4.2.6. Обуке корисника и 

проширење корисника 

на покрајинске органе и све 

локалне 

самоуправе 

ИТЕ РСЈП 4 кв. 2020. Буџет РС     

4.2.7. Обезбеђени 

механизми за редовно 

ажурирање јавног регистра 

административних 

поступака 

РСЈП ИТЕ, МФ 4 кв. 2020. Буџет РС     
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Посебни циљ 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР, МП  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Покривеност увоза извозом у 

средњем/високом технолошком сектору 

индустрије  

% РЗС 84 2018 88 

Укупан извоз средње и високо 

технолошких производа у областима 4С 

Мил. ЕУР РЗС  2019  

Укупан извоз ИКТ услуга  Мил. ЕУР НБС 1.422 2019 1.700 

 

Мера 5.1: Успостављање међурегионалних партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број успостављених партнерстава 

у оквиру тематских платформи 

паметне специјализације 

Број МПНТР 0 2020 / 1 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 
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5.1.1. 1. Идентификација 

могућности успостављања 

партнерстава у оквиру 

тематских платформи  

МПНТР  2021      

5.1.2. Организација 

секторске ЕДП радионице 

на тему тематских 

платформи и могућности за 

сарадњу 

МПНТР        

5.1.3. 2. Иницирање 

комуникације и развој 

програма са 

идентификованим 

потенцијалним 

партнерским регионима 

МПНТР        

 

Мера 5.2: Успостављање сарадње са земљама у региону у оквиру паметне специјализације 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Успостављен споразум о сарадњи 0/1 МПНТР 0 2020 / 1 1 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Буџет РС     

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 

5.2.1.  Учешће на 

тематским активностима и 

МПНТР        
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радионицама 

организованим од стране 

JRC 

5.2.2. Идентификовање 

комплементарних 

приоритета у региону и 

простора за сарадњу 

МПНТР        

5.2.3. Реализација 

заједничких пројеката 

МПНТР        

 

Мера 5.3.: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде 

Институција одговорна за реализацију: МП  

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

2020. години 

Циљана 

вредност у 

2021. години  

Циљана 

вредност у 

2022. години  

Број предузећа која су прошла 

обуку 

Број МП, ПКС 0 2020 0 25 30 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2021. години У 2022. години У 2023. години 

Буџет Републике Србије – 

Мин. привреде 

Програм: 1509 

Пројекат: 4008 

10.000 10.000 10.000 

 

Назив активности: Орган 

који 

спроводи 

активнос

т 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмск

им 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

5.3.1.Идентификовање предузећа 

са извозним потенцијалом у 

области више фазе прераде, као и 

њихових потреба, пре свегау 

секторима препозантим у 

МП ПКС IV квартал 

2023. 

године 
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Стратегији паметне 

специјализације 

5.3.2. Организација едукативних 

радионица са идентификованим 

предузећимаса извозним 

потенцијалом у области више 

фазе прераде, пре свега у 

секторима који су препознати у 

Стратегији паметне 

специјализације 

ПКС МП IV квартал 

2023. 

године 

     

 

Мера 5.4.: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима 

Институција одговорна за реализацију: МП  

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

2020. години 

Циљана 

вредност у 

2021. години  

Циљана 

вредност у 

2022. години  

Вредност извоза прерађивачке 

индустрије 

Mил. ЕУР РЗС 16.109 2019 / 16.500 17.600 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2021. години У 2022. години У 2023. години 

Буџет Републике Србије – 

Мин. привреде 

Програм: 1510 

Пројекат: 0001 

340.000 400.000 450.000 

 

Назив активности: Орган 

који 

спроводи 

активнос

т 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмск

им 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

5.4.1. Спровођење 

годишњихпрограма подршке за 

промоцију извоза циљаних 

сектора 

РАС ПКС IV квартал 

2023. 

године 
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5.4.2. Континуирана 

дијагностика пословних 

перформанси корисника 

програма подршке  

РАС ПКС IV квартал 

2023. 

године 

     

5.4.3. Организација националних 

штандова на међународним 

сајмовима 

РАС,  ПКС IV квартал 

2023. 

године 

     

5.4.4. Израда секторских и 

тржишних анализа 

РАС, ПКС IV квартал 

2023. 

године 

     

 

Мера 5.5.: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија 

Институција одговорна за реализацију: МП  

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана 

вредност у 

2020. години 

Циљана 

вредност у 

2021. години  

Циљана 

вредност у 

2022. години  

Број нових добављача МНК из 

Републике Србије годишње 

Број РАС 0 2019 0 6 9 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2021. години У 2022. години У 2023. години 

Буџет Републике Србије – 

Мин. привреде 

Програм: 1510 

Пројекат: 0001 

400.000 400.000 400.000 

Билатералне донаторске 

организације 

    

 

Назив активности: Орган 

који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмск

им 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

5.5.1. Спровођење годишњих 

програма подршке за улазак у 

ланце добављача  

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 

2023. 

године 
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5.5.2. Континуирана 

дијагностика пословних 

перформанси корисника 

програма подршке и израда 

припадајућих планова 

унапређења и имплементација 

планова унапређења ради 

успостављања и проширивања 

сарадње са МНК 

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 

2023. 

године 

     

5.5.3. Континуирано државање 

„Дана добављача” и одржавање 

B2B састанака 

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 

2023. 

године 

     

5.5.4. Упознавање привредних 

субјеката са стандардима за 

међународно пословање 

МП 

(Сектор 

инфрастру

ктуре 

квалитета) 

ПКС, 

Кластери 

IV квартал 

2023. 

године 

     

 

Мера 5.6: Креативна амбасада у Лондону 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МСП 

Период спровођења: Тип мере:  

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана 

вредност у 

години 2020 

Циљана 

вредност у 

години 2021 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години  

Број одржаних годишњих 

програма 

Број Министарств

о спољних 

послова 

0 2019 / / 15 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2020 У години 2021 У години 2022 

Министарство спољних послова  30.000 59.000 25.000 

     

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2020 2021 2022 
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5.6.1. Завршетак 

инфраструктурних радова и 

опремања простора 

Министарство 

спољних 

послова/Амбасада 

у Лондону 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021 МСП  30000 59000  

5.6.2. Простор отворен за 

јавност 

Министарство 

спољних 

послова/Амбасада 

у Лондону 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021-2022 МСП  - - 10000 

5.6.3. Усвајање програмске 

стратегије и плана 

управљања 

Министарство 

спољних 

послова/Амбасада 

у Лондону 

Кабинет 

председника 

Владе, 

канцеларија 

Србија Ствара 

2021 МСП  - - 15000 

 


