
На основу Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године 
(„Службени гласник РС” број 35/20), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике 
Србије за  2021. годину („Службени гласник РС”, брoj 149/20), 

 

 

 

Република Србија 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор партнера у спровођењу 

 

МЕРА У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ЦИЉА 1: УНАПРЕЂЕНА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ МОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. 
ДО 2030. ГОДИНЕ 

 

За спровођење мера Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. 
до 2030. године („Службени гласник РС” број 35/20) у 2021. години,  Законом о буџету 
Републике Србије за  2021. годину („Службени гласник РС”, брoj 149/20) опредељена су 
средства у оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, Програм 1509– Подстицаји 
развоју конкурентности привреде, а распоред и коришћење средстава ових 
апропријација вршиће се по посебном акту Владе. 

Задатак партнера је спровођење мера у оквиру Посебног циља 1: Унапређена 
дигитализација пословних модела индустријске производње Стратегије индустријске 
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и то: 

• Мера 1.1: Промоција дигиталне трансформације индустрије 

• Мера 1.2: Програм едукације и саветовање компанија о примени 
дигиталних решења у индустрији 

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

 

Министарство привреде позива сва заинтересована лица која испуњавају 
квалификационе услове да доставе Програм за спровођење мера оквиру Посебног циља 
1: Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње Стратегије 
индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године. 

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТНЕРА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

о Да има најмање 3 интерна извршиоца: 
• Најмање 1 извршилац (директор програма) са искуством у целокупном 

управљању програмом подршке дигиталној трансформацији микро, малих 
и средњих предузећа (у даљем тексту: ММСП); 



• Најмање 2 извршиоца (менаџери програма) са искуством у управљању 
програмом подршке за дигиталну трансформацију микро, малих и средњих 
предузећа. 
 

Као доказ испуњења наведених услова, заинтересовано лице ће доставити 
документацију којом се овај услов потвђује. 
 

o Да располаже мрежом од најмање 30 консултаната сертификованих одговарајућим 
сертификатом у складу са ЕН ИСО / ИЕЦ 17024 стандардом 

• сви консултанти морају да имају по минимум две компаније са којима су 
радили, користећи начин рада и методологију извештавања овог стандарда; 

• база сертификованих консултаната, односно њихови сертификати морају да 
се састоје од следећих области: 
1. Пословни процеси и модели 

2. Електронска трговина и друштвене мреже 

3. ИТ безбедност и заштита података (ГДПР) 
 

Као доказ испуњења наведених услова, заинтересовано лице ће доставити изјаву 
апликанта под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се овај услов 
потврђује и по захтеву сертификате консултаната.  

 

o Да је у свом раду у последње две године имплементирао на минимум 100 ММСП 
следеће: 

• свеобухватну консултантску методологију (ИСО 17024) са елементима као 
што су: самопроцена предузећа, помоћ у изради основне стратешке 
процене предузећа од стране сертификованог консултанта, односно 
приоритизација стратешких пројеката (анализа), а након тога и рад на 
изради стратегије по једној од одабраних области из анализе (стратегија), 
и на крају осигуравање квалитета целог процеса; 

• потпуни програм подршке у дигиталној трансформацији микро, малих и 
средњих предузећа приликом примене ИТ решења дефинисаних у 
стратегијама (у сарадњи и суфинансирању са јавном институцијом као што 
је одређено министарство, Развојна агенција Србије итд.). 
 

Као доказ испуњења наведених услова, заитересовано лице ће доставити  изјаву 
апликанта под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се ово 
потврђује, а на захтев, омогућити кратак увид у документацију којом се наведено 
доказује. 

 

o Да има интернет платформу која подржава и дигитализује основне процесе и 
извештавање. 
 

Као доказ испуњења наведеног услова, заинтересовано лице ће доставити изјаву под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се ово потврђује уз слику екрана 
платформе, а по захтеву омогућити комисији кратак увид у платформу. 
 

o Да има искуство у реализацији обука и сертификацији консултаната (ИСО 17024) на 
основу међународно применљивих материјала за обуку и критеријума за избор. 



Као доказ испуњења наведеног услова, заитересовано лице ће доставити изјаву под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се ово потврђује, а по захтеву 
материјале са обука и сертификате консултаната којим се потвђују спроведене обуке. 
 

o Да има искуство у организацијама индустријских/технолошких догађаја на теме 
дигиталне трансформације. 
Као доказ испуњења наведеног услова, заинтересовано лице ће доставити изјаву под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се ово потврђује.  
 

o Развој концепта и израда анкета којима се процењује статус дигиталне трансформације 
у малим и средњим предузећима у Србији. 
Као доказ  испуњења наведеног услова, заинтересовано лице ће доставити  минимум 
једно истраживање којим се процењује статус дигиталне трансформације у малим и 
средњим предузећима у Србији.  

 

 

 

МЕСТО И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пријаве за избор партнера у спровођењу мера, у оквиру посебног циља 1: Унапређена 
дигитализација пословних модела индустријске производње Стратегије индустријске 
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, уз достављање доказа о 
испуњености Квалификационих услова и програма који ће дефинисати спровођење 
наведених мера, подносе се лично или препорученом поштом у штампаној форми, на 
адресу: 

Министарство привреде 

Кнеза Милоша 20, 

11000 Београд 

са назнаком: Пријава за учешће на Јавном позиву за избор партнера у спровођењу 

мера, у оквиру посебног циља 1: Унапређена дигитализација пословних модела 
индустријске производње Стратегије индустријске политике Републике Србије од 
2021. до 2030. године. 

Јавни позив је отворен до 2. априла 2021. године. 

 

 

 


