На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада усваја
АКЦИОНИ ПЛАН
за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап
екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
I. УВОД
Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије
развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године (у даљем
тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради
операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом
развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године.
Општи циљ Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од
2021. до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија) је убрзани развој стартап екосистема до
нивоа глобализације, док су као посебни циљеви истакнути:
1. Подизање стартап предузетничког капацитета кроз образовне програме;
2. Унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартапима;
3. Унапређење механизма финансирања стартапа;
4. Унапређење услова за пословање стартапа;
5. Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости екосистемa.
Стратегијом је предвиђено доношење акционих планова ради остваривања
предвиђених активности. Први Акциони план се доноси за период до 31. децембра 2022.
године.
Након истека периода важења првог Акционог плана приступиће се изради
извештаја о резултатима спровођења Акционог плана, односно резултатима о реализацији
активности предвиђених Акционим планом.
На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог Акционог
плана, започеће се са процесом израде наредног акционог плана који ће са реализованим
активностима из првог Акционог плана довести до реализације општег и посебних циљева
на нивоу Стратегије.
II. КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС
Предлагач Акционог плана је Министарство просвете, науке и технолошког развоја
(у даљем тексту: Министарство), уз учешће Радне групе која је радила на изради предлога
Стратегије и релевантних сектора унутар министарстава која су задужена за одређене
области које су део Акционог плана, као и додатно ангажовање експертских тимова. Поред
тога, с обзиром на обухват утврђених циљева, а због немогућности организовања ширих
скупова услед пандемије COVID 19, консултативни процес је у највећој мери организован
са институцијама које имају најзначајнију улогу у спровођењу мера и активности из
Акционог плана.
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III. МЕХАНИЗМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Министарство је орган надлежан за координацију и спровођење Акционог плана.
Механизми за спровођење Акционог плана засновани су на мерљивом праћењу њених
ефеката на основу параметара који су дати самом Стратегијом и Акционим планом.
Акционим планом се дефинишу мере, активности, одговорне институције и партнери,
показатељи резултата (индикатори), рокови и ресурси и њихови извори.
За постизање жељених циљева, Акциони план дефинише мере које се по својој
природи могу поделити на регулаторне, подстицајне, информативно едукативне,
институционално управљачко-организационе и мере које дају могућност обезбеђења
добара и пружања услуга од стране носилаца конкретних активности. Како би сваки
посебан циљ испратили на свеобухватан начин, могуће је комбиновати различите врсте
мера.
Оствареност резултата на нивоу сваке мере из Акционог плана мери се у за то
предвиђеним роковима и исказује на квантитативан начин, помоћу показатеља
(индикатора). Стратегијом је предвиђен укупно 41 показатељ, који на мерљив начин
изражавају ефекте у спровођењу конкретних активности. Укупно вредновање Акционог
плана врши се тако што се анализира да ли су, и у којој мери, постигнути учинци у складу
са показатељима ефеката на нивоу општег циља, показатељима исхода на нивоу посебних
циљева и показатељима резултата на нивоу појединачних мера.
Извештај о напретку у спровођењу Акционог плана припрема Министарство, на
основу извештаја које, кроз Јединствени информациони систем за планирање, праћење
спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС), достављају сви надлежни
органи и институције за спровођење мера и активности. Извештај о резултатима у
достизању утврђених циљева Акционог плана биће припремљен сагласно члану 43. став 1.
Закона о планском систему.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА
За реализацију предметног акта средства су обезбеђена Законом о буџету Републике
Србије за 2021. годину, као и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину. Такође,
средства ће бити обезбеђена и кроз друге изворе попут донација, пројектних зајмова и
међународне помоћи.
Уз средства одобрена из буџета, планирана су и средства по основу Споразума о
зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици
Србији) потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, (број
ИБРД 90290YФ), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20), и осталих извора.
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Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике
Србије за период од 2021. до 2025. године
Документ јавних политика

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

Акциони план:

Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема
Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Предлагач:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (MПНТР)

Координација и извештавање:

МПНТР

Општи циљ 1: Убрзани развој стартап екосистема до нивоа глобализације
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР
Показатељ (и) на нивоу oпштег циља
(показатељ eфекта)
Раст броја регистрованих стартапа
више од 200 годишње. 1

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
2021. години

Циљана вредност
у 2022. години

број стартапа
(годишње)

Регистар субјеката
националног иновационог
система 2

0

2020

200

200

Циљaна
вредност у
2021. години

Циљaна
вредност у
2022. години

Посебни циљ 1: Подизање стартап предузетничког капацитета кроз образовне програме
Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР
Показатељ(и) на нивоу посебног циља
(показатељ исхода)

Jединица мере

Извор провере

Почетна вредност

Базна година

Број новооснованих стартапа чији су оснивачи
кроз високо образовање стекли компетенције
релевантне за стартап предузетништво

број
(годишње)

Извештај
МПНТР

0

2020

0

У односу на циљану вредност општег циља Стратегије, која предвиђа да би у фази глобализације српски стартап требало да има између 800 и 1200
стартапа
2 Регистар субјеката националног иновационог система биће успостављен у оквиру Регистра субјеката националног иновационог система који је
предвиђен новим предлогом закона о иновационој делатности
1

5

4

Мера 1.1: Увођење садржаја о стартап предузетништву у средњe образовање и васпитање
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Период спровођења: 2021-2022

Тип мере: регулаторна и информативно-едукативна
Допуне правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са
посебним способностима за рачунарство и информатику

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

Допуне правилника о наставном плану и програму за
гимназију за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику

0 - не
1 - да

Објављени правилник

0

2020

0

1

Развој и акредитација програма стручног усавршавања
наставника за стартап предузетништво

број
(кумулативно)

Каталог стручног
усавршавања, интернет
страница ЗУОВ-а

0

2020

0

1

број
(кумулативно)

Листе учесника обука,
извештаји са обука

0

2020

0

30

број
(кумулативно)

База отворених
образовних ресурса

20

2020

25

30

Број наставника који је похађао обуке за
професионални развој и стручно усавршавање
запослених у образовању у области стартап
екосистема
Број креираних отворених образовних ресурса у
области стартап предузетништва и алгоритамске
писмености

Извор финансирања мере

Приходи из буџета

Веза са програмским буџетом
МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска
активност 0005 Развој програма и уџбеника
МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска
активност 0007

Укупна процењена
финансијска средства у 000
дин.
2021
2022
0

0

5

Назив активности:

1.1.1. Допуне Правилника о
плану и програму наставе и
учења гимназије за ученике са
посебним способностима за
рачунарство и информатику у
наставном програму за 3. и 4.
разред гимназије

1.1.2. Развој и акредитација
програма стручног
усавршавања наставника за
стартап предузетништво

Орган који
спроводи
активност

Oргани партнери у
Рок за
спровођењу
завршетак
активности
активности

МПНТР

НПС,
ЗУОВ

четврти
квартал
2022.
године

ЗУОВ

Релевантне
организације за
стартап
предузетништво

четврти
квартал
2022.
године

Извор
финансирања

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

МПНТР, Програм 2001,
Уређење надзор и развој свих
нивоа образовног система,
програмска активност 0005
Развој програма и уџбеника

0

0

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

МПНТР, Програм 2001,
Уређење надзор и развој свих
нивоа образовног система,
програмска активност 0007
Професионални развој
запослених у образовању

0

0

Мера 1.2: Увођење садржаја о стартап предузетништву у високо образовање
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Период спровођења: 2021-2022

Тип мере: подстицајна и информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

Број студената уписаних на мастер студије са
високотехнолошком компонентом

број
(кумулативно)

РЗС база података и ЈИСП

105

2020

150

200

6
Број акредитованих мултидисциплинарних
мастер програма са високотехнолошком
компонентом
Број иновираних студијских програма са темама
које обрађују стартап предузетништво
Број наставника високошколских установа који
су прошли обуку за пружања подршке
иновативним студентским идејама

број
НАТ и извештаји
(кумулативно) високошколских установа (ВШУ)

10

2020

12

12

број
(кумулативно)

Извештај МПНТР

0

2020

0

2

број
(кумулативно)

Извештаји ВШУ

0

2020

50

100

Извор финансирања мере
Приходи из буџета

Назив активности:

Веза са програмским буџетом
МПНТР, Програм 2005 Високо образовање, програмска активност – 0014, Развој високог
образовања, 424 – Специјализоване услуге
Орган
који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
Извор
завршетак
финансирања
активности

1.2.1. Креирање нових
мултидисциплинарних мастер
програма

МПНТР

ВШУ, НАТ

четврти
квартал
2022

1.2.2. Креирање нових
иновираних студијских
програма са темама које
обрађују стартап
предузетништво

МПНТР

ВШУ, НАТ

четврти
квартал
2022

ВШУ

МПНТР, НТП,
Фонд за
иновациону
делатност

четврти
квартал
2022

1.2.3. Обука наставника
високошколских установа за
менторисање иновативних
студентских тимова, као и
имплементација програма
координисаног менторства на
факултету.

Укупна процењена финансијска
средства у 000 дин.

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

Веза са програмским буџетом

МПНТР, Програм 2005 Високо
образовање, програмска активност –
0014, Развој високог образовања, 424 –
Специјализоване услуге
МПНТР, Програм 2005 Високо
образовање, програмска активност – 0004
-Подршка раду Универзитета у Београду,
0005-Подршка раду Универзитета у
Новом Саду, 0006-Подршка раду
Универзитета у Крагујевцу, 0007Подршка раду Универзитета у Нишу,
0008-Подршка раду Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици, 0009-Подршка
раду Државног универзитета у Новом
Пазару, 0010-Подршка раду
Универзитета уметности, 0011-Подршка
раду високих школа

2021

2022

0

5.000
Укупна процењена
финансијска средства
по изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години
0

5.000

0

0

0

0
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Посебни циљ 2: Унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартапима
Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР
Показатељ(и) на нивоу посебног циља
(показатељ исхода)
Број стартапа из Републике Србије који су
били учесници програма подршке развоју
стартапа на годишњем нивоу

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

број
(годишње)

Извештај МПНТР,
Извештај РАС

70

2020

Циљaна вредност Циљaна вредност у
у 2021. години
2022. години
95

100

Мера 2.1: Унапређење квалитета подршке стартапима у раној фази развоја
Институција одговорна за реализацију: Развојна агенција Србије (РАС)
Период спровођења: 2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
Број креираних и спроведених програма подршке у
сарадњи више партнера
Број организација подршке које су корисници програма за
јачање капацитета организација подршке
Број стартапа који су прошли кроз програме који су
реализовани на основу јавног позива РАС

Извор финансирања мере

Тип мере: подстицајна

Jединица мере
број
(кумулативно)
број
(кумулативно)
број
(кумулативно)

Циљана
Циљана
вредност у 2021. вредност у 2022.
години
години

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Извештај РАС

0

2020

0

1

Извештај РАС

0

2020

0

2

Извештај РАС

0

2020

0

15

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска
средства у 000 дин.
2021

Приходи из буџета

Раздео 21 – Министарство привреде. Програм 1510 – Привлачење инвестиција,
функција 410 – општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

0

2022
60.000
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Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.1. Спровођење јавних
позива за подстицање
креирања и
имплементације
акцелераторских програма

РАС

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

/

Рок за
завршетак
активности

четврти
квартал
2022.

Мера 2.2: Унапређење повезаности и сарадње у екосистему
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: НТП Београд, НТП Чачак, НТП Ниш
Период спровођења: 2021-2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)
Спроведене анализе потреба на
регионалном нивоу
Развијени бизнис модели паркова у
регионима
Менторске сесије и саветовања
паркова у регионима
Радионице и заједнички догађаји

Jединица мере
0 – не
1 – да
број
(годишње)
број
(годишње)
број
(годишње)

Извор
финансирања

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

Веза са програмским буџетом

Раздео 21 – Министарство привреде.
Програм 1510 – Привлачење
инвестиција, функција 410 – општи
економски и комерцијални послови и
послови по питању рада

0

60.000

Тип мере: регулаторна

Извор провере
Извештај НТП Београд
Извештај МПНТР
Извештај НТП Београд
Извештај МПНТР
Извештај НТП Београд
Извештај МПНТР
Извештај НТП Београд
Извештај МПНТР

Почетна
вредност

Базна година

Циљана вредност у
2021. години

Циљана вредност у
2022. години

0

2020

2

0

0

2020

2

0

0

2020

25

25

0

2020

15

30

9

Извор финансирања мере
Донаторска средства- Влада
Швајцарске Конфедерације,
Швајцарски секретаријат за
економске послове (SECO)3

Назив активности:

2.2.1.Развој капацитета
технолошких паркова у
Нишу и Чачку

Укупна процењена финансијска средства у
000 дин.

Веза са програмским буџетом

Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова

Орган који
спроводи
активност

НТП Београд

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за завршетак
активности

НТП Ниш,
НТП Чачак

Донаторска средства- Влада
четврти квартал Швајцарске Конфедерације,
2022.
Швајцарски секретаријат за
економске послове (SECO)

2021

2022

8.700

23.880

Веза са програмским
буџетом

Извор финансирања

Технопарк Србија 2 подстицање извоза
кроз развој
технолошких паркова

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години
8.700

23.880

Посебни циљ 3: Унапређење механизма финансирања стартапа
Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР
Показатељ(и) на нивоу посебног циља
(показатељ исхода)
Укупан износ финансирања и
инвестиција из приватних извора у
домаће стартапе

Jединица мере

Извор провере

Почетна вредност

Базна година

износ у РСД

Регистар субјеката националног
иновационог система, Извештај
МПНТР

2.760.000.000

2020

Циљaна
вредност у
2021. години
4.200.000.000

Мера 3.1: Подизање нивоа бесповратних средстава за финансирање стартапа у раној фази
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност, НТП Београд
Период спровођења: 2021-2022

Тип мере: подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење
мере:

Донаторска средства Владе Швајцарске Конфедерације, Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO) дају се директно кориснику на
располагање, те не постоји веза са програмским буџетом Републике Србије.
3

Циљaна
вредност у
2022. години
5.040.000.000
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Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)
Број стартапа финансираних кроз програме
Фонда за иновациону делатност
Број стартапа који ће бити финансирани
кроз програм НТП Београд „Raising starts”
у Научно-технолошком парку Београд
Број стартапа који ће бити финансирани
кроз програм НТП Београд „Raising starts”
у Научно-технолошком парку Чачак
Број стартапа који ће бити финансирани
кроз програм НТП Београд „Raising starts”
у Научно-технолошком парку Ниш
Број стартапа који ће бити финансирани
кроз програме приватног и цивилног
сектора

Извор финансирања мере

Jединица мере
број
(кумулативно)

Извор провере

Базна
година

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

42

2020

100

105

Почетна
вредност

Извештај Фонда за иновациону делатност

број
(годишње)

Извештај НТП Београд

0

2020

15

15

број
(годишње)

Извештај НТП Београд

0

2020

5

5

број
(годишње)

Извештај НТП Београд

0

2020

8

8

број
(годишње)

Извештај Савета за подстицање развоја
дигиталне економије, иновација, високотехнолошког предузетништва и
дигитализације у пословању привредних
субјеката

0

2020

20

25

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена
финансијска средства у 000
дин.
2021
2022

Приходи из буџета

МПНТР, Програм 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама

480.000

0

Финансијска помоћ ЕУ

МПНТР, Програм 4004 ИПА 2018 - Конкурентност - 424 Специјализоване услуге

294.575

360.000

Финансијска помоћ ЕУ

МПНТР, Програм 7079 ИПА 2019 - Конкурентност и иновације - 424 Специјализоване
услуге

0

420.000

Донаторска средства- Влада
Швајцарске Конфедерације,
Швајцарски секретаријат за
економске послове (SECO)

Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова

18.500

45.600
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Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета и
3.1.1. Реализација јавних позива
за финансирање стартапа у
оквиру Фонда за иновациону
делатност Програма раног
развоја4

3.1.2. Реализација јавних позива
за финансирање стартапа у
оквиру Фонда за иновациону
делатност Паметни почетак

3.1.3. Raising starts:
Отварање позива и промоција
Фаза 1 (тренинзи и менторство)
Фаза 2 (финансијска подршка,
менторство и тренинзи)

Фонд за
иновациону
делатност

Фонд за
иновациону
делатност

Научнотехнолошки
парк
Београд

/

/

Научнотехнолошки
парк Ниш и
Научнотехнолошки
парк Чачак

четврти
квартал 2022.

четврти
квартал 2022.

Финансијска
помоћ ЕУ

Веза са програмским буџетом

МПНТР, Програм 0201, Развој науке
и технологије, програмска активност
0005 Подршка раду Фонда за
иновациону делатност – 451
субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
МПНТР, Програм 0201, Развој науке
и технологије, пројекат 4004 ИПА
2018 - Конкурентност - 424
Специјализоване услуге

Укупна процењена
финансијска средства
по изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

360.000

0

294.575

360.000

Финансијска
помоћ ЕУ

МПНТР, Програм 0201, Развој науке
и технологије, пројекат 7079 ИПА
2019 - Конкурентност и иновације 424 Специјализоване услуге

0

420.000

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

МПНТР, Програм 0201, Развој науке
и технологије, програмска активност
0005 Подршка раду Фонда за
иновациону делатност – 451
субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

120.000

0

Технопарк Србија 2 -подстицање
извоза кроз развој технолошких
паркова

18.500

45.600

Донаторска
средства- Влада
Швајцарске
четврти
Конфедерације,
квартал 2022
Швајцарски
секретаријат за
економске
послове (SECO)

До октобра 2021. године расписана су два јавна позива за које су опредељена средства из буџета МПНТР по основу програмске активности 0005
Подршка раду Фонду за иновациону делатност и пројекта 4004 ИПА 2018 – Конкурентност за 2021. годину.
4
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Мера 3.2: Подстицање развоја тржишта предузетничког капитала
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност
Период спровођења: 2021-2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
Укупан износ екстерних инвестиција које су обезбедили
стартапи који су прошли кроз предодређени програм
акцелерације Фонда за иновациону делатност
Број стартапа корисника програма Фонда за иновациону
делатност за ко-инвестирање са пословним анђелима
Број основаних фондова предузетничког капитала

Извор финансирања мере

Фонда за иновациону делатност
Зајам Светске банке5

Тип мере: подстицајна

Jединица мере

Износ у РСД
Број
(кумулативно)
Број
(кумулативно)

Извор провере
Извештај Фонда за
иновациону делатност
Извештај Фонда за
иновациону делатност
Регистар Комисије за
хартије од вредности

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2021. години 2022. години

Почетна
вредност

Базна
година

0

2020

0

120.000.000

0

2020

0

17

0

2020

1

4

Веза са програмским буџетом
МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, програмска
активност 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста
предузетништва у Републици Србији - SAIGE

Укупна процењена финансијска
средства у 000 дин.
2021

2022

0

1.650.000

88.200

400.000

Средства по основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj (број IBRD 90290YF), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20), дају се директно кориснику на располагање, те не постоји веза са програмским буџетом Републике
Србије.
5
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Назив активности:

3.2.1. Суфинансирање стартапа који су
прошли кроз предодређени акцелераторски
програм и обезбедили квалификовану
инвестицију од стране приватног
инвеститора, и то у укупном износу до
највише 300.000 ЕУР
3.2.2. Креирање и имплементација програма
Фонда за иновациону делатност за коинвестирање са фондовима предузетничког
капитала

Орган који
спроводи
активност

Фонда за
иновациону
делатност

Фонда за
иновациону
делатност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Светска
банка

МПНТР

Извор
финансирања

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
Веза са програмским буџетом
у 2021.
у 2022.
години
години

четврти
квартал
2022.

Зајам Светске
банке

Пројекат акцелерације
иновација и подстицања раста
предузетништва у Републици
Србији - SAIGE

88.200

четврти
квартал
2022.

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

МПНТР, Програм 0005
Подршка раду Фонда за
иновациону делатност – 451
субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама

0

400.000

1. 650.000

Мера 3.3: Креирање механизма и основа за групно финансирање
Институција одговорна за реализацију: Народна банка Србије
Период спровођења: 2021-2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

Jединица мере

Извор провере

Припремљен нацрт закона којим се регулише групно
финансирање

0 – не
1 – да

званична интернет
страница НБС

Почетна
Базна година
вредност
0

2020

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

0

1
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Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Средства НБС

Редовна издвајања

Назив активности:

3.3.1. Припрема нацрта закона
којим се регулише групно
финансирање

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
2021
0

2022
0

Орган који
спроводи
активност

Oргани партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор финансирања

Веза са програмским
буџетом

НБС

/

четврти
квартал 2022.

Средства НБС

редовна издвајања

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години
0

0

Посебни циљ 4: Унапређење услова за пословање стартапа
Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР
Извор провере

Почетна вредност

Базна година

Циљaна
вредност у
2021 години

Циљaна вредност
у 2022. години

Регистар субјеката националног
иновационог система

0

2020

0

200

Показатељ на нивоу посебног циља
Jединица мере
(показатељ исхода)
Број стартапа у регистру стартапа

Број
(кумулативно)

Мера 4.1: Успостављање механизма за препознавање различитих актера стартап екосистема
Институција одговорна за реализацију:МПНТР
Партнери: Фонда за иновациону делатност, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Овлашћене регистроване организације за пружање
инфраструктурне подршке иновационој делатности
Период спровођења: 2021-2022
Тип мере: институционална
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
Закон о иновационој делатности
Релевантни подзаконски прописи
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
Креиран регистар субјеката националног иновационог
система

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

0 - не
1 - да

Извештај МПНТР

0

2020

0

1
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Извор финансирања мере

Приходи из буџета

Укупна процењена
финансијска средства у
000 дин.
2021
2022

Веза са програмским буџетом
5003 - имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у
систему јавне управе

Назив активности:

4.1.1. Измене закона којим се уређује
област иновационе делатности6
4.1.2. Измена постојећих, односно
усвајање нових подзаконских аката у
складу са усвојеним законом којим се
уређује област иновационе
делатности
4.1.3. Креирање регистра субјеката
националног иновационог система

0

36.000

Укупна процењена
финансијска средства
по изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са програмским буџетом

МПНТР

/

четврти
квартал 2021.

/

/

0

0

МПНТР

Фонд за
четврти
иновациону
квартал 2022.
делатност

/

/

0

0

Канцеларија
за ИТ и еуправу

МПНТР,
Фонд за
други
иновациону квартал 2022.
делатност

01 – општи
приходи и
примања из
буџета

5003 - имплементација електронских
регистара органа и организација
јавне управе и људских ресурса у
систему јавне управе

0

36.000

Циљана
вредност у
2021.
години

Циљана
вредност у
2022.
години

Мера 4.2: Унапређење пореског оквира за пословање стартапа
Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија
Партнери:Пореска управа (ПУ)
Период спровођења: 2021-2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Тип мере: подстицајна
Закон о порезу на доходак грађана
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Релевантни подзаконски прописи

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

6

Утврђен је Предлог закона и упућен Народној Скупштини на разматрање.

Jединица мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна
година

16
Број послодаваца који су корисници ослобођењa по основу зараде оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
Број физичких лица која су непосредно ангажована на пословима и
пројектима истраживања и развоја

Извор финансирања мере

4.2.1. Измена Закона о порезу на доходак грађана којом
се:
-врши ослобођење 70% пореза на зараде запослених који
су директно ангажовани на пројектима истраживања и
развоја
- продужава ослобођење од плаћања пореза на зараду
оснивача новог правног лица које се бави иновационом
делатношћу, до максималног бруто износа од 150.000
динара, након 31. децембра 2021. године
4.2.2. Измена Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање којом се:
- врши ослобођење 70% доприноса на зараде за
запослене на пројектима истраживања и развоја
-продужава ослобођење од плаћања доприноса за
обавезно социјално осигурање за зараду оснивача новог
правног лица које се бави иновационом делатношћу, до

Пореска
управа
Пореска
управа

0

2020
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50

0

2020

0

700

Укупна процењена финансијска
средства у 000 дин.

Веза са програмским буџетом

01 – Општи приходи и примања из буџета

Назив активности7:

број
(кумулативно)
број
(кумулативно)

2021
0

/

Орган који Oргани партнери
Рок за
спроводи
у спровођењу
завршетак
активност
активности
активности

МФ

МФ

2022
0
Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Пореска управа

четврти
квартал
2021

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

/

0

0

Пореска управа

четврти
квартал
2021

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

/

0

0

Усвајање измена Закона о порезу на доходак грађана, као и усвајање измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање временски
условљено усвајањем Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. Реализација ових активности не захтева трошкове, али се очекује да ће њихово
примењивање донети приход од додатног запошљавања који у овом тренутку није могуће јасно проценити.
7

17
максималног бруто износа од 150.000 динара, након 31.
децембра 2021. године

Мера 4.3: Подизање компетенција запослених у јавној управи за креирање и имплементацију мера у области стартап екосистема
Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу
Период спровођења: 2021-2022
Прописи које је потребно изменити/усвојити за
спровођење мере: /
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)
Спроведен програм стручног усавршавања у
јавној управи за имплементацију мера у
области стартап екосистема

Jединица
мере
0 - не
1 – да

Извор финансирања мере

Приходи из буџета (НАЈУ)

Назив активности8:
4.3.1.Утврђивање
потреба за стручним
усавршавањем у
органима јавне управе

Тип мере: информативно-едукативна
Закључак Владе о усвајању Општег програма обуке за државне службенике за 2023. годину
Закључак Владе о усвајању Општег програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе за
2023. годину
Циљана
Циљана
Почетна
Базна
Извор провере
вредност у
вредност у
вредност
година
2021. години
2022. години
Централна евиденција програма стручног
усавршавања у јавној управи и извештај
0
2020
0
1
Националне академије за јавну управу
Укупна процењена финансијска
средства у 000 дин.

Веза са програмским буџетом
Програм 0615 – Стручно усавршавање у јавној управи, програмска активност 0001 –
Администрација и управљање на економским класификацијама: 411 – плате, додаци и накнаде
запосленима, 412 – социјални доприноси на терет послодавца – редовна издвајања

Орган који
спроводи
активност

Oргани партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

НАЈУ

Државни органи и
органи јединица
локалне самоуправе

други
квартал 2022

Извор
финансирања

Веза са програмским буџетом

НАЈУ

Програм 0615 – Стручно усавршавање у
јавној управи, програмска активност 0001 –
Администрација и управљање на
економским класификацијама: 411 – плате,

2021

2022

0

0

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години
0

Припремне радње за реализацију стручног усавршавања службеника у области стартап екосистема финансирају се у оквиру редовних активности
Националне академије за јавну управу.
8

0
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4.3.2. Развој предлога
програма стручног
усавршавања у области
стартап екосистема

НАЈУ

Пореска управа
Републике Србије

трећи
квартал 2022

НАЈУ

додаци и накнаде запосленима, 412 –
социјални доприноси на терет послодавца
– редовна издвајања

0

0

Мера 4.4: Олакшавање приступа информацијама у области пословања стартапа
Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде (МП)
Период спровођења: 2021-2022
Тип мере: едукативно-информативна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
/
Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2021. години 2022. години

Jединица мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Креирана интернет страница са темом стартап екосистема

0- не
1- да

интернет
страница

0

2021

0

1

Ангажовани спољни сарадници за одржавање интернет странице

0- не
1- да

интернет
страница

0

2021

0

1

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена
финансијска средства у
000 дин.
2021

2022

Раздео 21 – Министарство привреде, Програм 1508 – Уређење и надзор у области привредног и
регионалног развоја, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању
рада, Програмска активност 0004-Администрација и управљање, апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору

0

1.965

Немачка организација за
међународну сарадњу (ГИЗ)

/

3.000

0

Развојни програм Уједињених
нација (УНДП)

/

2.290

0

Буџет Министарства привреде

19

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
Рок за
партнери у
завршетак Извор финансирања
спровођењу
активности
активности

4.4.1. Креирање засебног дела
интернет странице
Партнери Министарство
www.preduzetnistvo.gov.rs
ГИЗ, УНДП,
привреде
посвећеног информацијама о
НАЛЕД
стартап екосистему
4.4.2. Одржавање интернет
странице и ажурирање
доступним мерама и
подстицајима у области
пословања стартапа;
доступним програмима
подршке и приликама за
инвестирање; догађајима са
темама релевантним за
стартап екосистем;
информацијама
организацијама подршке и
њиховим услугама и/или
активностима.

Министарство
привреде

Партнери НАЛЕД

први
квартал
2022

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена
финансијска средства
по изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

Немачка организација
за међународну
сарадњу (ГИЗ)
Развојни програм
Уједињених нација
(УНДП)

/

5.290

0

Министарство
привреде

Раздео 21 Министарство привреде,
Глава 21.0, програм 1508 Уређење и надзор у области
привредног и регионалног развоја,
функција Општи економски и
комерцијални послови и послови
по питању рада, Програмска
активност 0004 - Администрација
и управљање, економска
класификација 423 - Услуге по
уговору

0

1.965

четврти
квартал
2022

Мера 4.5: Успостављање и имплементација GovTech програма - држава као први корисник иновативних решења
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност, Кабинет председника Владе, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, КЈН
Период спровођења: 2021-2022
Тип мере: подстицајна/институционална
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

Број спроведених поступака партнерство за иновације

/

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Број
(кумулативно)

Портал јавних
набавки

0

2020

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2021. години 2022. години
0

1

20

Број започетих поступака партнерство за иновације

Број
(кумулативно)

Извор финансирања мере

Портал јавних
набавки

2020

0

/

Орган који
спроводи
активност

4.5.1. Анализа постојећег стања
набавке и примене иновативних
Кабинет
решења од стране државних
председника
институција, као и упоредна анализа
Владе
међународне праксе
4.5.2. Дизајнирање и креирање
GovTech програма за српски
екосистем

Кабинет
председника
Владе

4.5.3. Формирање тима и
имплементација

Кабинет
председника
Владе

Oргани партнери у
спровођењу активности
КЈН, Фонд за
иновациону делатност,
Канцеларија за ИТ и
електронску управу
КЈН, Фонд за
иновациону делатност
Канцеларија за ИТ и
електронску управу
КЈН, Фонд за
иновациону делатност,
Канцеларија за ИТ и
електронску управу

5

Укупна процењена
финансијска средства у
000 дин.
2021
2022

Веза са програмским буџетом

Немачка организација за међународну
сарадњу (ГИЗ)

Назив активности:

0

6.000

12.000

Укупна процењена
финансијска средства по
Веза са
изворима у 000 дин.
програмским
буџетом
у 2021.
у 2022.
години
години

Рок за
завршетак
активности

Извор финансирања

други квартал
2022.

Немачка организација
за међународну
сарадњу (ГИЗ)

/

6.000

3.000

трећи квартал
2022.

Немачка организација
за међународну
сарадњу (ГИЗ)

/

0

6.000

четврти
квартал 2022.

Немачка организација
за међународну
сарадњу (ГИЗ)

/

0

3.000

Посебни циљ 5: Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости екосистемa
Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР
Показатељ(и) на нивоу посебног
циља (показатељ исхода)

Jединица мере

Број стартапа на милион
становника

Републички завод за статистику, Извештај Стартап
Број
Џинома, Регистар субјеката националног
(кумулативно)
иновационог система

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

57

2020

Циљaна
Циљaна
вредност у
вредност у
2021. години 2022. години
70

85
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Мера 5.1: Популаризација стартап културе и развој предузетничког духа
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: Центар за промоцију науке, Министар без портфеља задужен за трансфер технологије и иновације
Период спровођења: 2021-2022
Тип мере: подстицајна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
Укупан износ средстава распоређених кроз програме за
промоцију и популаризацију иновационог
предузетништва Кабинета министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој
Број одржаних радионица и обука на тему стартап
предузетништва

Извор финансирања мере

Буџет Републике Србије

Jединица мере

Извор провере Почетна вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2021. години

Циљана
вредност у
2022. години

Износ у РСД

Буџет РС

170

2020

170.000.000

170.000.000

Број
(кумулативно)

Извештај
ЦПН,
Извештај
МПНТР

0

2020

2

6

Веза са програмским буџетом
Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмскe активности 4009 - Подршка
развоју и промоцији женског иновационог предузетништва и 4011 – Промоција и популаризација
иновација и иновационог предузетништва Економска класификација 423, 463

Укупна процењена
финансијска средства у
000 дин.
2021
2022
170.000

170.000
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Назив активности:

5.1.1. Креирање и
имплементација програма за
промоцију и популаризацију
иновација и иновационог
предузетништва

5.1.2. Креирање и
имплементација програма
подршке развоју и промоцији
женског иновационог
предузетништва

5.1.3. Организовање обука и
радионица на тему стартап
предузетништва

Орган који спроводи
активност

Кабинет министра
задуженог без
портфеља за
иновације и
технолошки развој

Кабинет министра
без портфеља
задуженог за
иновације и
технолошки развој

Центар за промоцију
науке

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

/

/

/

Рок за
Извор
завршетак
финансирања
активности

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

четврти
квартал
2022.

Програм 2102 – Подршка раду
Владе, Функција 110 – Извршни и
01 – Општи законодавни органи, финансијски и
приходи и фискални послови и спољни
примања из послови, Програмскe активности
буџета
4011 – Промоција и популаризација
иновација и иновационог
предузетништва

70.000

70.000

четврти
квартал
2022.

Програм 2102 – Подршка раду
Владе, Функција 110 – Извршни и
01 – Општи законодавни органи, финансијски и
приходи и фискални послови и спољни
примања из послови, Програмскe активности
буџета
4009 - Подршка развоју и промоцији
женског иновационог
предузетништва

100.000

100.000

четврти
квартал
2022.

01 – Општи
приходи и
примања из
буџета

0

0

МПНТР, Програм 0201, Развој
науке и технологије, програмска
активност 0006 – Подршка раду
Центру за промоцију науке – 451
субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
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Мера 5.2.: Унапређење међународне препознатљивости српског стартап екосистема
Институција одговорна за реализацију: МПНТР
Партнери: РАС, Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Фонд за иновациону делатност, НТП Београд, НТП Чачак, НТП
Нови Сад, НТП Ниш
Период спровођења: 2021-2022
Тип мере: промотивна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
/
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)

0- не
1- да
Број
(кумулативно)

Извор финансирања мере

Буџет Републике Србије

Назив активности:

5.2.1. Анализа екосистема
иновација и технолошких
стартапова

Базна
година

Циљана
вредност
у 2021.
години

Циљана
вредност
у 2022.
години

Интернет страница Кабинета
министра без портфеља задуженог за
иновације и технолошки развој

1

2020

1

1

Извештај МПНТР

2

2020

2

4

Jединица мере

Објављена глобално препозната анализа стартап
екосистема Републике Србије
Број релевантних међународних листа које укључују
домаћи екосистем и стартапе

Почетна
вредност

Извор провере

Укупна процењена
финансијска средства у
000 дин.
2021
2022

Веза са програмским буџетом
Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4020 – Анализа иновационог екосистема и
технолошких стартапова у Републици Србији

Oргани партнери у
Рок за
Орган који спроводи
Извор
спровођењу
завршетак
активност
финансирања
активности
активности
Кабинет министра
без портфеља
задуженог за
иновације и
технолошки развој

/

четврти
квартал
2022

буџетска
средства

Веза са програмским буџетом

Пројекат 4020 – Анализа
иновационог екосистема и
технолошких стартапова у
Републици Србији

1.949

1.129

Укупна процењена
финансијска средства по
изворима у 000 дин.
у 2021.
у 2022.
години
години

1.949

1.129
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у року од седам радних дана од дана усвајања.
05 Број: 023-12110/2021-1
У Београду, 23. децембар 2021. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с.р.
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
АП

Акциони план

ЕУР

Валута Европске уније

ЗУОВ

Завод за унапређење образовања и васпитања

ИТ

Информационе технологије

ИПА / IPA

Инструмент за претприступну помоћ / Instrument for Pre-Accession
Assistance

ЈИСП

Јединствени информациони систем просвете

КЈН

Канцеларија за јавне набавке

МП

Министарство привреде

МПНТР

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

МФ

Министарство финансија

НАЈУ

Национална академија за јавну управу

НАЛЕД

Национална алијанса за локални економски развој

НАТ

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом
образовању

НБС

Народна банка Србије

НПС

Национални просветни савет

НТП

Научно-технолошки парк

ПКС

Привредна комора Србије

ПУ

Пореска управа

РАС

Развојна агенција Србије

РС

Република Србија

РСД

Национална валута Републике Србије, српски динар

РСЈП

Републички секретаријат за јавне политике

РЗС

Републички завод за статистику

ФИД

Фонд за иновациону делатност

