
ПРЕДЛОГ 

 

Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије 
индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године 

 

1. УВОД 

 

Имајући у виду да планском документу у овој области – Стратегија и политика развоја 
индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године, истиче период важења и да је потребно 
остварити континуитет у спровођењу индустријске политике, Влада је 5. марта 2020. године, 
усвојила Стратегију индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године (у 
даљем тексту: Стратегија), која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 35/20 од 18. 
марта 2020. године. Спровођењем ове Стратегије треба да се побољша конкурентност 
индустрије и унапреди њена позиција на међународном тржишту, уз креирање фокусиране и 
боље координисане политике развоја индустрије, као и унапређење ефикасности инструмената 
за њено спровођење.  

Побољшање конкурентности националне привреде је високи приоритет и у том смислу 
општи циљ Стратегије је дефинисан као Подизање конкурентности индустрије у Републици 
Србији. Остварење свих пет посебних циљева планира се кроз шест подручја интервенције: 
оснаживање људи, дигитализација, иновације, инвестиције, међународна димензија и 
циркуларна економија. Ова подручја интервенције су у складу с комуникацијом Европске 
комисије из 2017. године. 

Имајући у виду да нова комуникација Европске комисије из марта 2020. године, као два 
најважнија процеса за привредни раст и опоравак, дефинише дигитализацију и циркуларну 
економију, а истовремено сагледавајући све ефекте кризе изазване корона вирусом у домаћој 
привреди, Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије 
од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Акциони план) обухвата активности које у фокусу 
имају дигитализацију, иновације, инвестиције, реструктурирање извоза и циркуларну 
економију. Тих пет области треба да промене слику привредне активности у Републици Србији 
и да у значајној мери допринесу привредном расту.  

Под утицајем кризе изазване пандемијом корона вируса, према процени Републичког 
завода за статистику, пад домаће тражње довео је до пада БДП-а у другом кварталу 2020. 
године од око 6,4% на међугодишњем нивоу. Ефекти кризе највише су били изражени код 
инвестиција, а у нешто мањој мери и у приватној потрошњи, док је потрошња државе повећана 
услед набавке робе и услуга неопходних за борбу са корона вирусом. 

Највећи негативни ефекти пандемије у економској активности одразили су се у априлу, 
док је од маја уследио опоравак, чији је тренд настављен и у периоду јун-август, подстакнут 
предузетим мерама Владе. Услед правовремено спроведених мера, у већини производних и 
услужних делатности опоравак је био бржи од очекиваног. 

Пад БДВ индустрије у другом кварталу 2020. године, износио је 7,7% међугодишње. 
Узроци пада су значајно успоравање екстерне тражње, отежане транспортне комуникације и 
привремени прекид у глобалним ланцима снабдевања, као и проглашење ванредног стања 
током априла, што је све утицало на мању искоришћеност производних капацитета. Такође, на 
пад индустрије указује смањење физичког обима индустријске производње у другом кварталу 
од 7,8% међугодишње, при чему је прерађивaчка индустрија остварила нешто већи пад (8,2%), 

док је, с друге стране, сектор рударства био најмање погођен кризом, о чему сведочи 
минималан пад производње током другог квартала (1,3%). 
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Опоравак индустрије започет у мају, када је пад успорен на 9,3% међугодишње (са –
16,7% у априлу) и већ у наредним месецима остварене су позитивне стопе раста међугодишње 
(јун 2,6%, јул 0,4% и август 4,2%), којесу резултат повећања обима производње прерађивачке 
индустрије (јун 4,1% и август 3,0% међугодишње), док је у јулу забележен минималан пад (-
0,8% међугодишње). Позитивна кретања у оквиру прерађивачке индустрије у августу била су 
широко распрострањена међу делатностима, пошто је повећање обима производње на 
међугодишњем нивоу регистровано у 13 од 24 делатности.  

За побољшање перформанси привреде и обезбеђивање услова за бржи раст потребно је 
интензивирање спровођења мера и активности утврђених Стратегијом. У том смислу, тежиће 
се приближавању иновативним и технолошки интензивним секторима, а удаљавању од радно 
интензивних сектора, настојаће се да се привлачење инвестиција све мање заснива на јефтиној 
радној снази, а све више улаже у унапређење људских ресурса кроз боље образовање и обуке у 
складу са захтевима привреде и циркуларне економије, подстицаће се стварање иновативних 
производа с већом додатном вредношћу, уз коришћење предности дигиталних технологија у 
пословању и привредну сарадњу домаћих предузећа са европским и међународним 
партнерима.Општи циљ и посебни циљеви дефинисани Стратегијом који су усклађени са 

Стратегијом паметне специјализације задржали су значај и у време пандемије корона вируса. 

У складу са тим, посебна пажња је усмерена да активности у Акционом плану омогуће 
усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, 
иновације и предузетничке иницијативе у областима 4С.  

 

2. КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС 

 

У току израде Стратегије успостављена је сарадња са свим релевантним 
заинтересованим странама, с обзиром да Стратегија садржи свеобухватне реформске кораке у 
области индустријског развоја и прожима велики део привредних активности, са фокусом на 
прерађивачку индустрију. У оквиру рада на Стратегији, током маја и јуна 2019. године 
одржано је 13 јавно-приватних дијалога на читавој територији Републике Србије. Учествовало 
је укупно 363 учесника, који су представљали следеће организације – 224 привредна субјекта, 

13 привредних асоцијација, кластера и научно-технолошких паркова, 32 представника 
универзитета, факултета, виших и средњих школа, 14 државних институција и представника 
градова. У септембру 2019. године одржан је завршни јавно-приватни дијалог, на коме су 
презентовани налази јавно-приватних дијалога одржаних током маја и јуна 2019. године и 
размењена мишљења свих заинтересованих страна. Такође, Министарство привреде је 
спровело јавну расправу о Предлогу стратегије индустријске политике Републике Србије од 

2021. до 2030. године у периоду од 13. децембра 2019. године до 3. јануара 2020. године.  

У изради Акционог плана, уз експертски тим, учествовала је и Радна група 
Министарства привреде. Поред тога, с обзиром на обухватутврђених циљева, а због 
немогућности организовања ширих скупова због утицаја корона вируса, консултативни процес 
је у највећој мери организован са институцијама које имају најзначајнију улогу у спровођењу 
мера и активности из Акционог плана. 

С тим у вези, за спровођење активности у оквиру циља 1 - Унапређена дигитализација 
пословних модела индустријске производње, остварена је интензивна сарадња са Привредном 
комором Србије и Центром за дигиталну трансформацију. За циљ 2 -Развој индустрије 
базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње, консултације су 
вођене са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а имајући у виду повезаност 
Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и Стратегије 
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паметне специјализације, са наведеним министарством су консултације вођене за сваки од пет 
посебних циљева. Разговори поводом формулисања активности које ће допринети остварењу 
циљева 3 и 4 -Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција и 
Унапредити технолошку структуру извоза, вођени су са Развојном агенцијом Србије и 
Привредном комором Србије. За активности у оквиру циља 5 Трансформација индустрије од 
линеарног ка циркуларном моделу, сарадња је остварена са Министарством заштите животне 
средине и Центром за циркуларну економију Привредне коморе Србије. 

Консултативни процес је замишљен као континуиран поступак у свим фазама израде и 
спровођења Стратегије, и с тим у вези, консултативни процес ће бити настављен и током 
спровођења Стратегије и Акционог плана и током евалуације остварених резултата.  

 

3. АНАЛИЗА ФИНАСНИЈСКИХ ЕФЕКАТА 

 

Акциони план за спровођење Стратегије  обухвата трогодишњи период од 2021. до 
2023. године, а средства ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије и из донаторских 
средстава. Активности из акционог плана усаглашене су са активностима донатора (ЕУ, 
Светска банка, ГИЗ), тако да ће у његову реализацију накнадно бити укључена и средства 
донатора када се за то стекну услови. 

Кључни актери за спровођење активности у оквиру реализације мера, поред 
Министарства привреде, ће бити Привредна комора Србије (укључујући Центар за дигиталну 
трансформацију и Центар за циркуларну економију), Развојна агенција Србије, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и Министарство заштите животне средине. 

За остварење посебног циља 1: Унапређена дигитализација пословних модела 
индустријске производње, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена 
средства на следећој апропријацији: 

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – 

Подршка индустријском развоју, у износу: 161.000.000 динара у 2021. години, 181.500.000 
динара у 2022. годни и 191.500.000 динара у 2023. години. 

За остварење посебног циља 2: Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју 
виших фаза технолошке производње, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће 
опредељена средства на следећим апропријацијама: 

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – 

Подршка индустријском развоју, у износу: 74.000.000 динара у 2021. години, 98.000.000 динара 
у 2022. годни и 98.000.000 динара у 2023. години. 

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4002 – 

Подршка развоју предузетништва, у износу 200.000.000 динара по години, у 2021, 2022. и 2023. 
години. 

За остварење посебног циља 3: Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст 
квалитета инвестиција, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде биће опредељена 
средства на следећим апропријацијама: 

- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност- 0003–Улагања од 
посебног значаја, у износу по 6.000.000.000 динара годишње у 2021, 2022. и 2023. години. 
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- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност-0001 - Стручна и 
административна подршка у области привредног ирегионалног развоја, у износу 50.000.000 
динара у 2021. години, 60.000.000 динара у 2022. годни и 70.000.000 динара у 2023. години. 

- Програм 1505– Регионални развој, Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне 
инфраструктуре, у износу по 1.470.000.000 динара годишње у 2021, 2022. и 2023. години. 

 

За остварење посебног циља 4: Унапредити технолошку структуру извоза, у оквиру 
Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства на следећим апропријацијама: 

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – 

Подршка индустријском развоју, у износу по 10.000.000 динара у 2021, 2022. и 2023. години. 

- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност-0001 - Стручна и 
административна подршка у области привредног ирегионалног развоја, у износу740.000.000 

динара у 2021. години, 800.000.000 динара у 2022. годни и 850.000.000 динара у 2023. години. 

За остварење посебног циља 5: Трансформација индустрије од линеарног ка 
циркуларном моделу, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства 
на следећим апропријацијама: 

Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – 

Подршка индустријском развоју, у износу по 15.000.000 динара у 2021, 2022. и 2023. години. 

 



 

 

Документ ЈП: Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021 до 2030. године 

Акциони план: Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике 
Србије од 2021. до 2030 године 

Предлагач Министарство привреде (МП) 

Координација и извештавање Министарство привреде (МП) 

 

Општи циљ 1: Подизање конкурентности индустрије Републике Србије 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ 
eфекта) 

Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност 

у2023 

Последња 
година важења 
АП 

БДВ прерађивачког сектора у укупном БДВ % РЗС, ЕУРОСТАТ 17,5 2018 19,5 2023 

БДВ по запосленом у прерађивачком сектору, 
хиљаде евра 

хиљаде 
ЕУР 

РЗС, ЕУРОСТАТ 15,7 2018 19,0 2023 

 

Посебни циљ 1: Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2023 

Последња 
година важења 
АП 

Проценат индустријских привредних субјеката који 
користе ЕРП1 софтвер 

% ЕУРОСТАТ 30 2019 45 2023 

 

Мера 1.1: Промоција дигиталне трансформације индустрије 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

 
1 ЕРП софтвер представља софтвер за интегрално управљање пословањем у реалном времену, на начин да кроз интеграцију свих аспеката пословања у један 
систем омогућава доношење оптималних пословних одлука. 
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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  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број привредних субјеката који је 
упознат са концептом дигиталне 
трансформације и услугама Центра за 
дигиталну трансформацију годишње 

Број МП 0 2020 150 200 200 

 

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 

2.000 2.000 2.000 

Донација Немачке развојне 
помоћи 

    

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмски
м буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

1.1.1. Организовањепромотивн
их акитивности за приближавање 
концептадигиталнетрансформациј
е и услуга Центра за дигиталну 
трансформацијупредставницимат
радиционалнихиндустрија (нпр. 

конференције, 

брошуреоодређенимпривреднимг
ранама, збиркауспешнихприча, 

итд.) 

ЦДТ ПКС IV квартал 
2023. 

годинe 

     

1.1.2. Организација сусрета у 
оквиру ИТ центара, а на којима 
би присуствовали и привредни 
субјекти традиционалне 

индустрије 

ПКС ПКС IV квартал 
2023. 

годинe 

     

 

Мера 1.2: Програм едукације и саветовање компанија о примени дигиталних решења у индустрији 
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Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број привредних субјеката који су 
прошли програм обуке на годишњем 
нивоу 

Број МП 100 2019 150 175 200 

 

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 

6.000 7.000 7.000 

Донација Немачке развојне 
помоћи 

    

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активнос
т 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмски
м буџетом 

 

 Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

1.2.1. Организација едукативних 
радионица у оквиру ИТ хабова за 
традиционалне индустријске 
компаније 

ПКС МП IV квартал 
2023. 

годинe 

     

1.2.2. Проширење кадровксих 
капацитета, а пре свега броја 
консултаната Центра за дигиталну 
трансформацију 

ПКС МП IV квартал 
2023. 

годинe 

     

 

Мера 1.3: Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у Републици Србији 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 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 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број примењених дигиталних решења у 
привредним субјеката 

хиљ. 
динара 

MП 35 2020 120 200 250 

 

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 

136.500 155.000 165.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активнос
т 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансира

ња 

Веза са 
програмски
м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

1.3.1. Креирање новог или 

унапређење постојећег Програма 
на основу добијених резултата 
анализеПрограма подршке 
дигиталној трансформацији 
ММСП у периоду 2019-2020. 

МП ПКС IV квартал 2023. 

године 

     

1.3.2. Континуирано 
саветовањекомпанијапутеммреже
сертификованихконсултанатаоутв
рђивањуњиховогстатусаипотребаз
адигиталномтрансформацијомикр
еирањеЕкспертскеанализерадидеф
инисањаглавнихпотенцијаладигит
алнетрансформације (дијагноза) 

ЦДТ ПКС IV квартал 2023. 

године 

     

1.3.3.Континуирано 
саветовањекомпанијапутеммреже
сертификованихконсултанатаудеф

ЦДТ ПКС IV квартал 2023. 

године 
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инисањустратегијеприменезаизаб
ранеприоритетнеобластинаоснову
експертскеанализе (Road map) 

1.3.4. Континуирано 
суфинансирање трошкова 
имплементације одобрених 
пројеката предложених у оквиру 
стратегије дигиталне 
трансформације појединачних 
привредних субјеката 

(унапређења/увођења нових: 
пословних процеса, пословних 
модела, производа, услуга), као и 
трошкова услуга сертификованих 
консултаната 

ПКС МП IV квартал 2023. 

године 

     

1.3.5.Анализаефеката програма ЦДТ МП 

ПКС 

IV квартал 2023. 

године 

     

 

Мера 1.4: Повећање доступности финансијских инструмената за дигитализацију и иновације у индустрији 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Износ улагања за истраживање и развој 
(GERD) уиндустрији 

милиони 
ЕУР 

ЕУРОСТАТ 55,5 2018 70 80 

 

90 

 

Износ улагања за истраживање и развој 
(GERD) у прерађивачком сектору 

милиони 
ЕУР 

ЕУРОСТАТ 9,3 2018 12 15 

 

18 

 

 

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 

1.000 1.000 1.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    



 6 

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активнос
т 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмски
м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2021. 2022. 2023. 

1.4.1. Организација едукације за 
апликацију за кредитна средства 
за ММСП 

ПКС МП IV квартал 
2022. 

године 

     

1.4.2. Припрема предлога мера за 
привлачење фондова ризичног 
капитала 

ПКС ПКС IV квартал 
2023. 

године 

     

1.4.3. Подршка при креирању 
државног инвестиционог фонда 

МП  ПКС, РАС IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 1.5: Обезбеђивање адекватног нивоа дигиталне безбедности за индустрију 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: регулаторна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Проценат индустријских предузећа (са 
10 и више запослених) која тестирају 
ИКТ безбедносну заштиту 

% ЕУРОСТАТ 22 2019 25 28 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 

500 500 500 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

Назив активности: Орган 
који 

Oргани 
партнери у 

Рок за 
завршетак 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмск

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 
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спроводи 
активнос
т 

спровођењу 
активности 

активности им 
буџетом 

 

2021. 2022. 2023. 

1.5.1. Упостављање промотивне 
платформе за дигиталну 
безбедност и безбедност 
комуникација у циљу подизања 
значаја и настанка решења у овој 
области 

ПКС МП, ЦДТ, 
Дигитална 
Србија 

IV квартал 
2022. 

године 

     

1.5.2. Континуирано усклађивање 
регулаторног оквира о дигиталној 
безбедности са глобалним 
стандардима и ЕУ директивама 

као и подстицање значајнијег 
учешћа институција у 
међународној размени (узети у 
обзир и препоруке из Стратегије 
паметне специјализације) 

MTTT Тим за ИТ и 
предузет-

ништво Владе 
Републике 
Србије, ЦДТ, 
Дигитална 
Србија 

IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 1.6: Усклађивање дигиталног образовањa са потребама индустрије 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: институционално управљачко - организациона 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број реализованихпредлога индустрије у 
циљу унапређења образовног система 

годишње 

Број МП 0 2020 5 4 3 

 

 

 

 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 
У 2021. години У 2022. години У 2023. години 



 8 

Буџет Републике Србије – Мин. 
привреде 

    

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

1.6.1. Успостављање јединствене 
адресе и креирање 
систематизованог скупа на коме 
би представници индустрије дали 
конкретне предлоге за 
унапређење дигиталног 
образовањапрвенствено у 
секторима који су препознати 
кроз Стратегију паметне 
специјализације 

ПКС МП, Коморе и 
пословна 
удружења 

IV квартал 
2022. 

године 

     

1.6.2. Израда годишњих 

извештаја који  садрже кључне 
предлоге индустрије за 
унапређење дигиталног 
образовања, као ианализу тих 
предлога 

ПКС МП IV квартал 

2023. 

године 

     

 

 

 

Мера 1.7: Подстицајни програми за јачање дигиталних вештина запослених у индустрији кроз неформални систем образовања 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: институционално управљачко - организациона 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  
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Број сертификованих полазника Број МП 0 2019 30 50 100 

 

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 

15.000 15.000 15.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

Донација Европске уније - 
ИПА 

    

Донација Немачке развојне 
помоћи 

    

 

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. 

1.7.1. Креирање промотивне 
платформе за тренинге из области 
дигиталних вештина  

ПКС ИТ кластери,  IV квартал 
2022. 

године 

     

1.7.2. Организација тренинга из 
области дигиталних вештина у 
оквиру ПКС  

ПКС ИТ кластери,  IV квартал 
2023. 

године 

     



 

Посебни циљ 2: Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2023 

Последња 
година важења 
АП 

Показатељ техничке ефикасности пословања  % Изведен 
индикатор на бази 
података РЗС 

58% 2018 62% 2023 

 

Мера 2.1: Подстицаји индустријским привредним субјектима за развој иновативних решења кроз пројекте сарадње са научно-истраживачком заједницом 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Улагање привредних субјеката 
прерађивачког сектора у R&D 

хиљ. ЕУР ЕУРОСТАТ 187,0 2018 600,0 800,0 1.000,0 

 

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 

60.000 80.000 80.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

2.1.1. Дефинисање програма 
Министарства привреде за 

МП 

 

ПКС, РАС IV квартал 
2021 

     



 2 

подршку привредним субјектима 
који развијају иновативна решења 

и који су део институционалне 
инфраструктуре,а у секторима 
који су препознати Стратегијом 
паметне специјализације 

2.1.2. Спровођење програма 
подршкеза подршку привредним 
субјектима који развијају 
иновативна решења 

  IV квартал 
2022 

     

2.1.3. Израда анализе ефеката 
програма 

МП РАС IV квартал 
2023 

     

 

Мера 2.2: Укључивање индустријских привредних субјеката у међународне програме који имају за циљ развој иновативних решења и унапређење 
конкурентности индустрије 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број апликација за међународне 
програме 

Број ПКС 0 2020 2 3 5 

 

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 

6.000 6.000 6.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активнос

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. 
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т  

2.2.1.Организовање 
информативног центра у ПКС за 
учешће на међународним 
пројектима који подстичу 
истраживање, развој, иновације и 
предузетничке иницијативе 

ПКС Регионалне 
развојне 
агенције 

IV квартал 
2023 

     

2.2.2. Организовање радионица за 
попуњавање апликације 

ПКС Регионалне 
развојне 
агенције 

IV квартал 
2023 

     

 

Мера 2.3.: Подршка развоју и унапређењу производних процеса кроз пројекте индустријске институционалне инфраструктуре 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број предузећа корисника специфичних 
консталтинг услуга на нивоу 
институционалне инфраструктуре 

Број МП 0 2020 50 70 100 

 

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 

6.000 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- 

2.3.1. Пружање специфичних 
консталтинг услуга 

МП РАС IV квартал 
2023 
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организацијама инситуционалне 
инфраструктуре са циљем јачања 
њихових организационих 
способности(бизнис инкубатори, 
кластери, итд.) 
2.3.2. Развиjање услуга у 
организацијама институционалне 
инфраструктуре за привредне 
субјекте, а на тему програма за 
развој производног процеса (нпр. 
Layout производња) 

МП РАС IV квартал 
2023 

     

 

Мера 2.4.: Афирмација заштите интелектуалне својине 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Композитни индекс заштите 
интелектуалне својине 

Глобални 
ранг од 
129. 

земаља 

International Property 

Rights Index (IPRI) 

95 2019 90 87 85 

 

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 

2.000 2.000 2.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

Донација Европске уније - 
ИПА 

    

Донација Немачке развојне 
помоћи 

    

 

Назив активности: Орган Oргани Рок за Извор Веза са Укупна процењена финансијска средства по 
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који 
спроводи 
активнос
т 

партнери у 
спровођењу 
активности 

завршетак 
активности 

финансирања програмск
им 
буџетом 

 

изворима у 000 дин. 
2021. 2022. 2023. 

2.4.1. Организација промотивне 
кампање о заштити сопствене и 
употреби туђе интелектуалне 
својине  

ПКС Завод за 
интелектуалну 
својину  

IV квартал 
2023. 

године 

     

2.4.2.Организовање едукативних 
радионица о потреби заштите 
интелектуалне својине 

ПКС Завод за 
интелектуалну 
својину 

IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 2.5.: Програм подршке за индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Вредност набављене технолошке опреме 
прве генерације 

хиљ. РСД МП 0 2019 450.000 450.000 450.000 

 

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: 4002 

200.000 200.000 200.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

2.5.1.Припрема Предлога 
програма 

МП ФЗР II квартал 
2021 
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подстицањапредузетништва кроз 
развојне пројекте који ће 
обухватити и индустријске 
привредне субјекте за набавку 
технолошке опреме прве 
генерације 

2.5.2. Спровођење Програма 
подршкеподстицања 
предузетништва кроз развојне 
пројекте  

МП ФЗР IV квартал 
2021 

     

2.5.3. Израда анализе ефеката 
Програма и препоруке за 
унапређење 

МП ФЗР IV квартал 
2023 

     

 



 

Посебни циљ 3: Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција  

Институција одговорна за координацију и извештавање: МП 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2023 

Последња 
година важења 
АП 

Учешће инвестиција у БДП  % РЗС 20,1 2018 24 2023 

 

Мера 3.1.: Прилагођавање критеријума привлачења инвестиција у индустрију у циљу повећања бруто додате вредности 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: регулаторна 

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  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Учешће капитала сектора високих и 
средње-високих технологија у укупној 
вредности капитала прерађивачке 
индустрије 

% РЗС 33,8 2019 - - 37 

 

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 

    

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

3.1.1. Дефинисање новог сета 
критеријума за привлачење 

РАС МП IV квартал 
2021. 
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инвестиција који ће фаворизовати 
инвестиције са већом додатом 
вредности, већим технолошким 
нивоом и већим потенцијалом за 
укључивање домаћих добављача 

године 

3.1.2. Усклађивање система 
подстицаја са новим 
критеријумима 

РАС МП IV квартал 
2021. 

године 

     

 

Мера 3.2: Програм подстицаја улагања у индустријску производњу 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Укупна вредност улагања компанија 
прерађивачког сектора у машине и 
опрему 

милиони 
ЕУР 

ЕУРОСТАТ 970,0 2018 1.100 1.200 1.250 

 

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: 0003 

6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

3.2.1. Припрема предлога 
програма подршке у виду 
бесповратних средстава за 
инвестиције у индустријску 

РАС МП III квартал 
2021. 

године 
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производњу која се базира на 
иновативним решењима, а у 
складу са препорукама датим у 
Стратегији паметне 
специјализације 

3.2.2. Спровођењепрограмапод
ршке у виду бесповратних 
средстава за инвестиције у 
индустријску производњу 

РАС МП IV квартал 
2021. 

године 

     

 

Мера 3.3: Промоција Републике Србије као инвестиционе локације отворене за нове инвестиције домаћих и страних компанија које имају већу додату вредност  
Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број контактираних инвеститора Број РАС 40 2019 250 300 350 

Број иницијалних састанака са 
инвеститоримапроизашлих из Outreach 

активности 

Број РАС 2 2019 25 30 35 

 

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 

50.000 60.000 70.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

 

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. 

3.3.1. Континуирана промоција 
регулаторног оквира, програма 

РАС ПКС IV квартал 
2023.годин
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подршке, инфраструктурних и 
људских потенцијала за 
индустријска улагања у земљу и 
представљање потенцијалних 
локалних добављачакроз учешће 
или огранизацију сајмова, самита, 
семинара и конференција 
(укључујући onlineдогађаје)  

е 

3.3.2. Континуирани обиласци  
постојећих инвеститора ради 
информисања о њиховом 
досадашњем пословању, сарадњи 
са домаћим добављачима, 
плановима за даље ширење и 
представљање модела подршке – 

„Aftercare“ 

МП ПКС IV квартал 
2023.годин
е 

     

3.3.3. Проактиван приступ у 
привлачењу потенцијалних 
инвеститоракроз директно 
контактирање - „Outreach“ 

МП РАС, ПКС IV квартал 
2023.годин
е 

     

3.3.4. Стална промоција 
Републике Србије као 
инвестиционе дестинације за 
пројекте високе додате вредности 
– „Advertisement“ 

РАС МП IV квартал 
2023.годин
е 

     

3.3.5. Континуирани трансфер 
технологијестраних МСП на 
домаће добављаче као резултат 
Outreach активности 

РАС МП IV квартал 
2023.годин
е 

     

3.3.6. Промоција 
индустријских зона 

МП РАС IV квартал 
2023.годин
е 

     

 

Мера 3.4: Програм подршке развоју инфраструктуре за потребе индустријских зона 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 
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Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Вредност реализоване подршке развоју 
пословне инфраструктуре (индустријске 
зоне и остала пословна инфраструктура) 

милиони 
РСД 

МП 295,8 2019 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

 

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: 1505 

Пројекат: 4004 

1.470.000 1.470.000 1.470.000 

 

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. 

3.4.1. Доношење Програма 
подршке развоју пословне 
инфраструктуре у циљу стварања 
повољних услова за привлачење 
инвестиција, унапређење 
привредног амбијента и отварање 
нових радних места 

МП  III квартал 
2021. 

године 

     

3.4.2. Праћење реализације 
инфраструктурних пројеката и 
њиховог утицаја на унапређење 
привредног амбијента 

МП  Локалне 
самоуправе 

По 
усвајању 
Програма 

     

3.4.3. Припрема регулаторног 
оквира зарегулисање положаја 
индустријских зона 

МП РАС IV квартал 
2021. 

     

 

Мера 3.5: Уравнотежавање регионалног индустријског развоја 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: регулаторна 
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Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Укупни подстицаји регионалног развоја 
у форми финансијске подршке за 
привлачење инвестиција 

милиони 
РСД 

АПР 5.537,4 2019 6.000 6.500 7.000 

 

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 

    

 

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. 

3.5.1. Дефинисање 
инвестиционих подстицаја са 
фокусом на регионе у којима је 
заступљена прерађивачка 
индустрија са ниском додатом 
вредношћу 

МП РАС / ПКС IV квартал 
2021. 

године 

     

3.5.2. Активности привлачења 
инвестиција у регионима у којима 
је заступљена прерађивачка 
индустрија са вишом додатом 
вредношћу и где постоје 
потенцијали за истраживање, 
развој, иновације и предузетничке 
иницијативе у складу са 
препорукама датим у Стратегији 

паметне специјализације 

МП РАС / ПКС IV квартал 
2023. 

године 

     



Посебни циљ 4: Унапредити технолошку структуру извоза 

Институција одговорна за координацију и извештавање:: МП 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2023 

Последња година 
важења АП 

Покривеност увоза извозом у средњем/високом 
технолошком сектору индустрије  

% РЗС 84 2018 90 2023 

 

Мера 4.1.: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: едукативно - информативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број предузећа која су прошла обуку Број МП, ПКС 0 2020 25 30 50 

 

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. 

4.1.1.Идентификовање предузећа 
са извозним потенцијалом у 
области више фазе прераде, као и 
њихових потреба, пре свегау 
секторима препозантим 
уСтратегији паметне 
специјализације 

МП ПКС IV квартал 
2023. 

године 
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4.1.2. 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 4.2.: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Вредност извоза прерађивачке 
индустрије 

милиони 
ЕУР 

РЗС 16.109 2019 16.500 17.600 19.000 

 

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. 

4.2.1. Спровођење 
годишњихпрограма подршке за 
промоцију извоза циљаних 

сектора 

РАС ПКС IV квартал 
2023. 

године 

     

4.2.2. Континуирана дијагностика 
пословних перформанси 
корисника програма подршке  

РАС ПКС IV квартал 
2023. 

године 
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4.2.3. Организација националних 
штандова на међународним 
сајмовима 

РАС,  ПКС IV квартал 
2023. 

године 

     

4.2.4. Израда секторских и 
тржишних анализа 

РАС, ПКС IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 4.3.: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број нових добављача МНК из 
Републике Србије годишње 

Број РАС 0 2018 6 9 12 

 

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. 

4.3.1. Спровођење годишњих 

програма подршке за улазак у 
ланце добављача  

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 
2023. 

године 

     

4.3.2. Континуирана дијагностика 
пословних перформанси 
корисника програма подршке и 
израда припадајућих планова 
унапређења и имплементација 

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 
2023. 

године 
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планова унапређења ради 
успостављања и проширивања 
сарадње са МНК 

4.3.3. Континуирано државање 
„Дана добављача” и одржавање 
B2B састанака 

РАС ПКС, 

Кластери 

IV квартал 
2023. 

године 

     

4.3.4. Упознавање привредних 
субјеката са стандардима за 
међународно пословање 

МП 

(Сектор 
инфрастру
ктуре 
квалитета) 

ПКС, 

Кластери 

IV квартал 
2023. 

године 

     



Посебни циљ 5: Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу 

Институција одговорна за координацију и извештавање:МП 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2023 

Последња 
година важења 
АП 

Стопа коришћења циркуларних ресурса у 
индустрији  

% ЕУРОСТАТ н/а 2019 7 2023 

 

Мера 5.1.: Промоција циркуларне економије и едукација привредних субјеката 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: информативно едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. години 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Број запослених у привредним 
субјектима који су прошли кроз формате 
обуке о циркуларној економији 
уАкадемији за циркуларну економију 

ПКС 

Број ПКС 0 2019 200 1000 3000 

 

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 

15.000 15.000 15.000 

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

Билатералне донаторске 
организације 

    

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активнос

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. 



 2 

т  

5.1.1. Организација промотивних 
и едукативних скупова за 
индустријске субјекте на тему 
циркуларне економије и 
укључивање центара који су 
активни у овом сектору 

ПКС МЗЖС, МП; 
НАЛЕД 

IV квартал 
2023. 

године 

     

5.1.2. Израда анализе 

потенцијалних иностраних 
партнера за међународне појекте 
из области циркуларне економије  

ПКС МП IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 5.2: Подстицање инвестиција у решења циркуларне и нискокарбонске економије као генераторе раста 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: регулаторна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. 

години 

Циљана 
вредност у 
2022. 

години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Бруто додата вредност по јединици 
рециклираних сировина 

БДВ, мил. € 
/циркуларнесировине(кило 
тона) 

РЗС 22,9 2019 - - 22,0 

 

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 

    

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

Донација Европске уније - 
ИПА 

    

Билатералне донаторске 
организације 

    

 

Назив активности: Орган Oргани Рок за Извор Веза са Укупна процењена финансијска средства по 



 3 

који 
спроводи 
активнос
т 

партнери у 
спровођењу 
активности 

завршетак 
активности 

финансирања програмск
им 
буџетом 

 

изворима у 000 дин. 
2021. 2022. 2023. 

5.2.1.Прилагођавање критеријума 
за подстицаје за набавку опреме 
на начин да се 
укључеинвестиције у опрему која 
користи рециклиране ресурсе 

МП РАС / 
ФЗР/ПКС 

II квартал 
2021. 

године 

     

5.2.2.Праћење ефеката подстицаја 
у складу са дефинисаним 
критеријумима 

МП РАС / 
ФЗР/ПКС 

IV квартал 
2023. 

године 

     

5.2.3. Организовање радионица о 
новим пословним моделима 
индустријских постројења ради 
ефикаснијег коришћења 

капацитета и повећања крајње 
укупне вредности производа, 
минимализације отпада и 
максималног искоришћења 

предузетничких потенцијала 
малих и средњих предузећа 

ПКС МЗЖС IV квартал 
2023. 

године 

     

 

Мера 5.3: Подстицање ефикасније употребе материјалних ресурса и енергетске ефикасности у индустријским процесима 

Институција одговорна за реализацију:Министарство привреде 

Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: регулаторна 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2021. 

години 

Циљана 
вредност у 
2022. 

години  

Циљана 
вредност у 
2023. години  

Бруто додата вредност по јединици 
домаћег потрошеног материјала 

БДВ, хиљ. € / домаћа 
потрошња материјала 
(хиљ.тона), 

РЗС 298,7 2018 - - 315,0 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 
У 2021. години У 2022. години У 2023. години 
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Буџет Републике Србије – Мин. 
привреде 

    

Буџет Републике Србије – нпр. 
друго Министарство 

    

Донација Европске уније - 
ИПА 

    

Билатералне донаторске 
организације 

    

 

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.Прилагођавање критеријума 
за подстицаје за набавку опреме 
тако да се укључеинвестиције у 
енергетски ефикаснију опрему 

и/илииспуњава захтев Еко дизајна 

МП  РАС / ФЗР/ 

ПКС 

II квартал 
2021. 

године 

     

5.3.2.Праћење ефекатаподстицаја 
у складу са дефинисаним 
критеријумима 

МП РАС / ФЗР / 

ПКС 

IV квартал 
2023. 

године 

     

 

 

ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА КОЈЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ 

МП-Министарство привреде 

МЗЖС-Министарство заштите животне средине 

МТТТ-Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

РЗС-Републички завод за статистику 

ПКС-Привредна комора Србије 

ЦДТ-Центар за дигиталну трансформацију 

РАС-Развојна агенција Србијe 

ФЗР-Фонда за развој Републике Србије 

МЗЖС-Министарство заштите животне средине 

НАЛЕД-Национална алијанса за локални економски развој 
БДВ-Бруто додата вреденост 

ИТ-Информационе технологијe 


