
На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен 

текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује, 

        

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ 

РАЗВОЈА СТАРТАП ЕКОСИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 

2025. ГОДИНЕ 

Закључком Одбора за привреду и финансије 023-9389/2021-1 од 13. октобра 2021. године 

усвојен је Програм јавне расправе којим је предвиђено да се јавна расправа о Предлогу 

стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, 

спроведе у периоду од 15. октобра до 3. новембра 2021. године. Предлог стратегије развоја 

стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године објављен је на 

званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на 

порталу еУправа. Заинтересована лица могла су своје сугестије, предлоге и примедбе да доставе 

путем формулара, на следећу адресу електронске поште: javna.rasprava@mpn.gov.rs. 

Предлог стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. 

године сачинило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у непосредној 

сарадњи са представницима Владе, надлежним органима, институцијама, стручњацима из 

области иновационе делатности, као и кроз активну сарадњу са свим заинтересованим странама. 

У периоду трајања јавне расправе пристигло је укупно 4 формуларa са начелним сугестијама и 

појединачним предлозима и примедбама. Министарство просвете, науке и технолошкoг развоја 

Републике Србије разматрало је и све друге сугестије, предлоге и примедбе уопштеног 

карактера које нису садржале конкретне предлоге за измену текста Предлога стратегије развоја 

стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту 

Стратегија). Све примедбе и сугестије које су се односиле на правно-техничку редакцију текста 

су прихваћене. 
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Током периода јавне расправе начелне сугестије и појединачни предлози и примедбе пристигле 

су од следећих предлагача:  

1. Републички секретаријат за јавне политике 

2. др Милена Вукић, Академија струковних студија Београд, одсек Висока 

хотелијерска школа 

3. Владимир Тодоровић, Научно-технолошки парк Нови Сад 

4. Наташа Шкрбић, Иницијатива Дигитална Србија 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Републички секретаријат за јавне политике  

Сугестија да се Предлог Стратегије преименује у програм није прихваћена, из разлога што се 

развој стартап екосистема сматра темом од највећег националног значаја узимајући у обзир да 

се стартапи сматрају једним од кључних чинилаца за трансформацију привреде засноване на 

знању и иновацијама, што је означено као економски приоритет Републике Србије у програму 

Владе за текући мандат. У прилог томе, Влада Републике Србије донела је одлуку о образовању 

Радне групе за израду Предлога стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије од 

2021. до 2025. године. Предлог Стратегије јесте документ који подразумева широк спектар 

повезаних активности у дужем временском периоду ради постизања дугорочних циљева како је 

прописано чланом 11, став 2. Закона о планском систему Републике Србије, а у складу са чланом 

12. истог Закона стратегијом се утврђују јавне политике за више области попут просвете, 

финансија, привреде и сл.  

Сугестија која се односи на издвајање посебног поглавља „Акциони план“ је усвојена.  

Имајући у виду да је реализација одређених мера из Стратегије планирана за 2021. годину, није 

могуће уважити сугестију да се промени период важења Стратегије.  

Сугестија која се односи на процену финансијских средстава потребних за спровођење 

Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, се 

усваја уз напомену да ће процена финансијских средстава потребних за спровођење Стратегије 

бити утврђена кроз двогодишње циклусе. Процена финансијских средстава потребних за 



спровођење Стратегије у периоду 2021-2022. године, биће утврђена по дефинисању Акционог 

плана за дати период. 

ПЕДЛАГАЧ: др Милена Вукић, Академија струковних студија Београд, одсек Висока 

хотелијерска школа 

Први предлог који се тиче додавања предлога креирања хабова на нивоу универзитета није 

усвојен из разлога што важећа Стратегија развоја и образовања у Републици Србији до 2030. 

године предвиђа оснивање Фонда за подстицање високо технолошког предузетништва, што ће 

подразумевати финансирање оснивања инкубатора, spin-off компанија, центара за трансфер 

технологија, центара за интелектуалну својину итд. и чији ће се рад континуирано пратити и 

вредновати (Посебни циљ 2. Унапређена релевантност високог образовања на националном и 

међународном нивоу). 

Сугестија увођења базе ментора, као и развијања стартап на нивоу универзитета, обрађена је 

под посебним циљем 1. Подизање стартап предузетничког капацитета кроз образовне 

програме, а посебно кроз меру 1.2. Увођење садржаја о стартап предузетништву у високо 

образовање.  

ПРЕДЛАГАЧ: Владимир Тодоровић, Научно-технолошки парк Нови Сад 

Сугестије Научно-технолошког парка Нови Сад односиле су се на јачање веза између научно-

технолошких паркова у Србији, начине финансирања стартапа, дефинисање посебних врста 

предузетништва, измена програма предузетништва у оквиру постојећих студијских програма на 

високошколским установама, као и покретање иницијативе укључивања НТП у програме ЕУ. 

Мера 2.2. Унапређење повезаности и сарадње у екосистему кроз опис механиза спровођења 

мере посебно наглашава:  

„Механизам за спровођење ове мере подразумева да се приликом финансирања пројеката и 

организација јавним средствима као и креирања подстицајних мера усмерених на организације 

подршке посебно препознаје и вреднује сарадња: чланова различитих хеликса екосистема (нрп. 

привреде, односно индустрије, академије, инвеститора, ментора, организација подршке, итд.) 

актера екосистема из различитих региона, односно градова.“ 



Овом мером предвиђена је сарадња актера у екосистему која укључује, али не ограничава само 

на сарадњу научно-технолошких паркова на националном нивоу.  

Сугестија која се односи на јачање веза између успостављених научно-технолошких паркова у 

Републици Србији је прихваћена. У текст Предлога Стратегије развоја стартап екосистема 

Републике Србије  за период од 2021. до 2025. године, у поглављу 7. Идентификоване мере за 

остварење циљева, одељак 2.2.1. Опис механизама за спровођење мере, додат је пасус који се 

односи на дат предлог. 

Сагласни смо са сугестијом која се односи на измену програма предузетништва у оквиру 

постојећих студијских програма на високошколским установама, и упућујемо на део текста 

Предлога Стратегије развоја стартап екосистема. Мера 1.2. Увођење садржаја о стартап 

предузетништву у високо образовање, предвиђа јачање капацитета наставног особља у циљу 

пружања континуиране подршке развоју иновативнних предузетничких идеја студената.  

ПРЕДЛАГАЧ: Наташа Шкрбић, Иницијатива Дигитална Србија  

Сугестије Иницијативе Дигитална Србија које су се односиле на меру 4.5. Успостављање и 

имплементација GovTech програма – држава као први корисник иновативних решења, су 

прихваћене. Мера 4.5. биће измењена у складу са коментарима тако да се имплементација мере 

не ограничава на оснивање при Фонду за иновациону делатност, већ се оставља шире 

објашњење које дозвољава импелемнтацију у складу са капацитетима и потребама пројекта. 

 

 

 

 

 

 


