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СКРАЋЕНИЦЕ И АКРОНИМИ 

 

БДП             Бруто друштвени производ 

БДВ             Бруто додата вредност 

РЗС                Републичи завод за статистику 

ММСПП       Микро, мала и средња предузећа и предузетници 

МСП              Мала и средња предузећа 

МНК              Мултинационалне компаније 

ЕУ                  Европска унија 

РАС             Развојна агенција Србије 

ПКС              Привредна комора Србије 

ЦДТ              Центар за дигиталну трансформацију 

GHG              гасови са ефектима стаклене баште 
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УВОД 

На предлог Министарства привреде, у марту 2020. године Влада је усвојила Стратегију 

индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године (Службени гласник РС“ 

35/20), као документ јавне политике који дефинише смернице развоја прерађивачке индустрије 

у наредном десетогодишњем периоду. Акциони план за спровођење Стратегије индустријске 

политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године 

(„Службени гласник РС“ 37/21) усвојен је у априлу 2021. године и представља 

операционализацију циљева дефинисаних Стратегијом индустријске политике Републике 

Србије од 2021. до 2030. године (у даљем тескту: Стратегија). Са једне стране, усвајање 

наведених докумената представља наставак и надградњу досадашње индустријске политике у 

периоду од 2011. до 2020. године, кроз одговор на савремене трендове у привреди и индустрији, 

а са друге стране представља пут ка испуњавању услова у оквиру европских интеграција - 

Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика, који се састоји у усвајању 

свеобухватне индустријске политике и њеној примени. Извештај за 2021. годину, као прву 

годину реализације Акционог плана за спровођење Стратегије индустријске политике Републике 

Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године (у даљем тескту: Акциони 

план), припремљен је од стране Министарства привреде и представља нови корак ка испуњењу 

обавеза у оквиру Поглавља 20. Поред испуњавања обавеза у области европских интеграција, 

Стратегија и Акциони план су документи који дају смернице и подршку индустријским 

привредним субјектима у савременим условима пословања, покушавајући да подигну 

конкуретност индустрије на виши ниво. 

Визија Стратегије је отворена, регионално и глобално конкурентна, инвестиционо 

активна, образована, иновативна и дигитално трансформисана индустрија Србије која снажно 

подржава привредни раст и подизање квалитета живота њених грађана. 

Општи циљ Стратегије је повећање конкурентности индустрије Републике Србије. За 

остварење наведеног оштег циља дефинисано је пет области интервенција, са пет посебних 

циљева:  

Посебни циљ 1 - Унапређена дигитализација пословних модела индустријске 

производње;  

Посебни циљ 2 - Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза 

технолошке производње; 

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

инвестиција; 

Посебни циљ 4 - Унапредити технолошку структуру извоза; 

Посебни циљ 5 - Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу. 

Индустријска политика има хоризонтални приступ, у смислу да не подстиче ни једну 

конкретну грану индустрије, већ дефинише сет мера и активности у оквиру области 
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интервенција, кроз индустријско реструктурирање у правцу иновативних и технолошки 

интензивних сектора, уз уважавање принципа одрживог развоја. Поред анализе стања и резултата 

јавно-приватиних дијалога, основа за израду Стратегије и Акционог плана су били и документи 

Европске комисије у области индустријске политике. У складу са тим, у оквиру спровођења 

Акционог плана, посебан акценат ће бити на областима дигитализације и циркуларне економије, 

као областима које су веома повезане, како међусобно, тако и са свим осталим областима и 

циљевима, а које заправо чине основу за достизање циљева одрживог развоја. 

Имајући у виду да је Акциони план усвојен у априлу 2021. године, било је потребно време 

за припрему спровођења већине мера и активности, па извештај за прву годину реализације неће 

приказати пуни ефекат на опште и посебне циљеве Стратегије и Акционог плана. 

 

Преглед реализације циљева 

Након раста индустријске производње у 2020. години од 0,4% у години пандемије 

корона вируса, када је због знатног смањења услужних активности индустрија остала 

стабилна и дала огроман допринос одржању привреде Републике Србије као кључ привредног 

развоја, индустријска производња наставља да расте и у 2021. години  у односу на 2020. 

годину за 6.3%. Посматрано по секторима у 2021. години, раст је забележен у све три 

области: рударство 27,6%, прерађивачка индустрија 5,5% и снабдевање електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизација 0,7%. 

У оквиру прерађивачке индустрије највећи раст у односу на 2020. годину је забележен у 

областима производње осталих саобраћајних средстава, производња електричне опреме, 

производња непоменутих машина и опреме и производња коже и предмета од коже. 

Општи циљ Стретегије, како је наведено, је повећање конкурентности индустрије 

Републике Србије, а суштина свих мера и активности прописаних Акционим планом је постепена 

трансформација индустрије од радно-интензивног модела заснованог на производима ниже 

додате вредности ка капитално интензивном моделу и производима више додате вредности. Ова 

трансформација ће бити постепен процес, кроз рад на образовању радне снаге и подстицању 

иновација, а Стратегија и Акциони план ће кроз скуп хоризонталних мера и активности за 

унапређење амбијента прерађивачке индустрије, уз посебно наглашавање процеса 

дигитализације и озелењавања индустрије, тежити да подигну конкуретност индустрије на виши 

ниво. 

Током 2021. године циљане вредности оба показатеља ефекта на нивоу општег циља 

Стратегије су, према процени РЗС,  оствариле су напредак у односу на почетне вредности. Наиме, 

показатељ који се односи на БДВ прерађивачког сектора у укупној БДВ (од 17,5% почетне 

вредности у 2018. години) износи 23,1%, чиме је према овој процени РЗС премашена циљана 

вредност и за 2023. годину од 19,5%. Показатељ БДВ по запосленом у прерађивачком сектору у 

хиљадама евра (од 15,2 почетне вредности у 2018. години), остварио је напредак и износи 17,7, 

чиме се додатно приближио циљаној вредности за 2023. годину од 19,0. 

 

Посебни циљ 1 – Унапређена дигитализација пословних модела 

индустријске производње 
 



5 
 

 

Дигитализација као један од приоритета Владе, у области индустрије нарочито представља 

изазов, али и прилику да се конкуретност привреде подигне на виши ниво. У оквиру овог 

посебног циља, у партнерству за Центром за дитигалну трансформацију ПКС-а, сповођене 

су мере и активности у области промоције и едукације процеса дигиталне трансформације, 

као и Програм подршке дигиталној трансформацији МСПП у Републици Србији за 2021. 

годину. Имајући у виду да је Акциони план усвојен у априлу 2021. године, наведене мере и 

активности су започете у другој половини 2021. године, па се значајнији ефекти очекују у 

наредним годинама примене Акционог плана. У складу са тим, у наредном периоду ће бити 

реализоване и мере и активности у оквиру повећања доступности финансијских 

инструмената за дигитализацију и иновације у индустрији, усклађивања дигиталног 

образовања са потребама индустрије и јачања дигиталних вештина запослених у индустрији 

кроз неформални систем образовања. Вредност показатеља на нивоу оштег циља 1 - 

Проценат индустријских привредних субјеката који користе ЕРП  софтвер, смањена је са 

нивоа почетне вредности 30% (2019. године), на 22% у 2021. години. Један од главних 

фокуса у наредном периоду би требало да буде јачање дигиталних потенцијала у индустрији, 

како би се конкурентност подигла на виши ниво. 

 

Постигнуто у 2021. години 
 
Мера 1.1: Промоција дигиталне трансформације индустрије 

Урађена је збирка успешних прича из Програма дигиталне трансформације 2019-2020, која 

показује како су компаније из различитих сектора на успешан начин имплементирале 

дигитализацију и унапредили пословање. На основу анализе поменутог програма креиране 

су препоруке за будуће обуке. Организована је промоција дигиталне трансформације у 

оквиру јавног позива за програм дигиталне трансформације у 2021. години за који се 

пријавило 356 привредних друштава. 

 

Финансирање мере 

 Мера је финансирана из буџета РС. 

 

Кључни изазов 

 Пронаћи начин да дигитализација буде промовисана са што ширим обухватом и 

приближити свима концепт дигитализације на што једноставнији начин. 

 

Планирано у наредном периоду 

 У наредном периоду планиране су конференције, сусрети са привредницима и други 

видови промоције.  

 

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

индустрији 
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Уоквиру ове мере, планиране активности су у виду одржавања шест обука за ММСПП на 

теме које су дефинисане кроз анализу Програма подршке за ММСПП 2019-2020. Теме су 

следеће: 

 Маркетинг на друштвеним мрежама за бизнисе и појединце 

 Дигитално управљање процесима 

 Почетно уређење информационих токова у предузећу – document management 

system 

 Управљање односима са купцима  

 Бизнис модели и HR 

 Е-трговина 

 

До 31. децембра 2021. године је одржана једна обука на тему „Маркетинг на друштвеним 

мрежама за бизнисе и појединце“, којој је присуствовало 35 учесника из 28 компанија.  

На овој радионици полазници су упознати са основним принципима маркетинга на 

друштвеним мрежама, али и оним напреднијим техникама које ће обележити 2022. годину. 

Поред уводног дела, који суштински објашњава начин на који мреже функционишу, 

сазнали су и како се то публика понаша, која је њихова циљна група и како да буду заиста 

видљиви. Креирање садржаја је био централни сегмент радионице, јер садржај у великој 

мери доприноси продаји, док је последњи сегмент посвећен плаћеном оглашавању и 

сублимира најбоље и најефикасније начине како да се потроши новац на мрежама, а да се 

то бизнису врати вишеструко. 

 

За јануар и фебруар 2022. године је планирано да се одрже осталих пет обука на горе 

наведене теме. 

 

Такође, Центар за дигиталну трансформацију је организовао јавни позив за III генерацију 

сертификованих консултаната. На позив се пријавило 63 кандидата, а ЦДТ је одабрао 28 за 

обуке, и то 15 за пословне процесе, 9 за друштвене медије и електронску трговину и 4 за 

модул вештачке интелигенције. У наредном периоду се очекује и сертификација за 

консултанте који су прошли обуку. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Обукама и трансфером знања обухватити што је могуће више привредних друштава, 

али и обучити и сертификовати већи број екперата за спровођење тих обука. 

 

Планирано у наредном периоду 
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 У наредном периоду планиране су даље активности на проширењу кадровских 

капацитета за трансфер занања у области дигитализације, као и значајнији обухват 

предузећа која би требало едуковати.  

 

 

Мера 1.3: Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у 

Републици Србији 

Од почетка Програма подршке дигиталној трасформацији 2021. годину, од 2. јуна до 31. 

децембра 2021. године, за учешће у програму се пријавило 356 ММСП. Због сложености процеса 

реализације целокупног поступка, од почетне анализе пословања пријављених компанија, па до 

саме верификације да је дигитална трансформација спроведена, потребно је време, па се 

конкретнији ефекти очекују у наредном периоду. У посматраном периоду, од 356 пријављених 

компанија, експертска анализа извршена за 151 фирму, формулисана је стратегија за 56 фирми, 

имплементација дигиталне трансформације за реализована за 13 корисника, док је верификација 

урађена за 9 компанија, које су успешно завршиле цео процес дигиталне трансформације. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Укључити што већи број привредних друштава у процес дигиталне трансформације 

и уверити их у дугорочну исплативост поступка. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Повећање броја компанија које су спровеле дигиталну трансформацију и постепено 

покренути пројекте вештачке интелигенције.  

 

Мера 1.4: Повећање доступности финансијских инструмената за дигитализацију и 

иновације у индустрији 

Реализације ове мере је планирана за 2022. годину. 

Мера 1.5: Обезбеђивање адекватног нивоа дигиталне безбедности за индустрију 

Успостављање промотивне платформе за дигиталну безбедност је планирана за наредни 

период. 

Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/19, 94/17 и 77/19) у 

потпуности је усклађен са Директивом ЕУ број 2016/1148 о мерама за висок ниво 

безбедности мрежних и информационих система (НИС директива).  

Имајући у виду да је у Европској унији у току процедура усаглашавања НИС2 директиве, 

која треба да замени постојећу директиву, Министарство трговине, туризма и 
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телекомуникација са пажњом прати наведени процес, а када се усвоји нова директива 

извршиће потребне анализе усклађености и сагледати потенцијалне кораке које треба 

предузети ради усклађивања законодавства Републике Србије.  

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.  Спроведене активности Министарства, трговине, 

туризма и телекомуникација су део редовних активности овог министарства и не 

захтевају додатна средства. 

 

Кључни изазов 

 Подизање свести о значају дигиталне безбедности у индустријии и њена примена. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Промовисање дигиталне безбедности и даље усклађивање регулаторног оквира у 

овој области са ЕУ стандрардима. 

 

Мера 1.6: Усклађивање дигиталног образовањa са потребама индустрије 

Реализације ове мере је планирана за 2022. годину. 

Мера 1.7: Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у 

Републици Србији 

Реализације ове мере је планирана за 2022. годину. 

 

 

Посебни циљ 2 – Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју 

виших фаза технолошке производње 
 

 

Иновације у савременој привреди и индустрији представљају основ за одржање 

конкуретности и континурани раст. Почетак реализације мера и активности посебног циља 

2. Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње 

су планиране за 2022. годину због организационих процедура. Партнери за њихову 

реализацију ће бити РАС и ПКС. У 2021. години је реализован само Програм подршке за 

индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације кроз 

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте Министарства привреде. 

Вредност показатеља на нивоу посебог циља 2. Техничка ефикасност пословања, још увек 

није доступан за 2021. годину, а вредност у 2020. години је благо смањена у односу на 

почетну вредност из 2018. године (59,2%) и износи 58,1%. У наредном периоду у плану је 

реализација мера подстицаја индустријским привредним субјектима за развој иновативних 

решења кроз пројекте сарадње са научно-истраживачком заједницом, укључивање 
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индустријских привредних субјеката у међународне програме који имају за циљ развој 

иновативних решења и унапређење конкурентности индустрије, подршка развоју и 

унапређењу производних процеса кроз пројекте индустријске институционалне 

инфраструктуре, као и афирмација заштите интелектуалне својине. 

 

Постигнуто у 2021. години 
 
Мерa 2.1-2.4  Реализација ових мера је планирана за 2022. годину. 

Мера 2.5: Програм подршке за индустријске привредне субјекте за набавку 

технолошке опреме прве генерације 

Ова мера је спроведена кроз Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте 

Министарства привреде. Наведени програм, поред финансирања за набавку опреме, 

обухватао је и улагања у производни простор, трајна обртна средства и набавку софтвера и 

рачунарске опреме. Технолошку опрему прве генерације набавило је 35 субјеката, којима 

су додељена бесповратна средства у износу од 186.963.209,46 динара. Укупна вредност 

одобрених трошкова улагања (кредитна средства и бесповратна средства) за ову намену 

(опрема) износила је 1.075.902.335,52 динара. 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Иновирање производних капацитета индустријских субјеката у циљу подизања 

конкурентности. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак подршке модернизацији производне опреме у индустрији. 

 

 

Посебни циљ 3 – Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст 

квалитета инвестиција 
 

 

Пред привредом и индустријом Републике Србије предстоји трансформација у правцу 

иновативних и технолошки интензивних сектора, уз уважавање принципа одрживог развоја, 

при чему ће инвестиције у наведене секторе бити од пресудног заначаја. Реализација свих 

мера посебног циља 3. Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета 

инвестиција,  започета је у 2021. години, а главни партнер у реализацији била је РАС. 

Министарство привреде је започело рад на прилагођавању критеријума привлачења 

инвестиција у индустрију у циљу повећања бруто додате вредности, уз уравнотежење 

регионалног индустријског развоја, а реализују се и програм подршке развоју 
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инфрструктуре кроз инфраструктурне пројекте и привлачење инвестиција кроз доделу 

подстицаја. РАС је наставила са промоцијом Србије као инвестиционе локације за нове 

инвестиције, уз учешће у прилагођавању критеријума привлачења инвестиција у 

индустрију у циљу повећања бруто додате вредности  и уравнотежења регионалног развоја. 

Показатељ на нивоу овог циља - Учешће инвестиција у БДП , према проценама РЗС за 2021. 

годину, повећан је у односу на почетну вредност из 2018. године (20,10%) и износи 22,5%. 

У наредном периоду ће фокус бити на инвестицијама у областима средњих и високих 

технологија, при чему је свака нова инвестиција од велике важности за уравнотежење 

регионалног развоја, уз унапређење инфраструктуре. 

 

Постигнуто у 2021. години 
 
Мера 3.1: Прилагођавање критеријума привлачења инвестиција у индустрију у циљу 

повећања бруто додате вредности 

Током 2021. године Влада је донела Уредбу о одређивању критеријума за доделу подстицаја 

ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области 

прехрамбене индустрије („Службени гласник РС”, број 46/21), као и  Програм о распореду 

и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за 

равномерни локални и регионални развој, који је прихватила Закључком 05 број: 401-

7358/2021-1 од 5. августа 2021. године и Закључком 05 број: 401-10110/2021 од 3. новембра 

2021. године. 

Финансирање мере 

 Мера је регулаторног карактера, па нису потребна додатна средства. 

 

Кључни изазов 

 Привући инвестиције у средње и високе технологије у индустрији. 

 

Планирано у наредном периоду 

 У наредном периоду планиран је даљи рад на унапређењу регулативе у области 

привлачења инвестиција. 

 

Мера 3.2: Програм подстицаја улагања у индустријску производњу 

 

У 2021. години у области привлачења инвестиција закључено је 50 уговора о додели 

средстава подстицаја. Укупна вредност планираних инвестиција по основу закључених 

уговора о додели средстава подстицаја је 633.670.927,73 евра, а одобрена су средстава 

подстицаја у износу од 104.361.084,29 евра. Реализацијом инвестиционих пројеката који су 

предмет наведених уговора планирано је отварање најмање 8.721 нових радних места. 

 

Осим тога, у оквиру спровођења Програма о распореду и коришћењу средстава за 

унапређење производње у производним гранама од значаја за равномерни локални и 

регионални развој, током 2021. године закључено је 14 уговора о додели средстава. Укупна 
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вредност планираних инвестиција по основу закључених уговора о додели средстава је 

17.488.931 евра, а одобрена су средстава подстицаја у износу од 5.186.679 евра. 

Реализацијом пројеката који су предмет наведених уговора планирано је отварање најмање 

169 нових радних места. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Привлачење инвестиција у средње и високе технологије и отварање нових радних 

места у овим областима. 

 

Планирано у наредном периоду 

 У наредном периоду планиран је наставак подршке инвеститорима за отварање 

нових радних места и модернизацију производног процеса.  

 

 

Мера 3.3: Промоција Републике Србије као инвестиционе локације отворене за нове 

инвестиције домаћих и страних компанија које имају већу додату вредност 

РАС је у 2021. години подржала учешће привредника из Србије на следећим сајмовима: 

Prodexpo, Anuga, Gitex, Gulfood, A+A, CIIE Shangai, сајам у Тирани, World Food Moskow.  

У посматраном периоду организована је 21 посета постојећим инвеститорима ради 

информисања о њиховом досадашњем пословању, сарадњи са домаћим добављачима, 

плановима за даље ширење и представљање модела подршке –„Aftercare”.  

Такође, у току 2021. године РАС је остварила укупно 109 нових упита потенцијалних 

инвеститора. Вредност улагања у оквиру упита добијених у 2021. години била је преко 6,6 

милијарди евра (6.665.900.000 евра) и њихова реализација би довела до отварања 31.442 радних 

места. Међу овим упитима најзаступљенији су били инвестициони пројекти из следећих сектора: 

храна и пиће, пољопривреда 24.80%, аутомобилска индустрија 19.30%, дрво и намештај 11.00%, 

електроника и електротехника 10.10%, металургија и обрада метала 8.30%, машине и опрема 

6.40%, хемијска индустрија 3.70%, обједињене услуге 3.70%, остали 12.70%. 

У оквиру промотивних активност су израђене брошуре „WHY INVEST“, „Agrifood“, 

„Electronics“, „Foest based indust.“, „Automotive indust.“, као и  плакат за наступ на  „Dubai EXPO“). 

Трансфер технологије страних МСП на домаће добављаче врши се кроз све значајнији 

ниво укључивања домаћих добављача у производне активности МНК које инвестирају у Србију 

или повећавају ниво набавке од домаћих добављача за своје производне активности у страним 

земљама. Као резултат тога у току 2021. године дошло је до значајних инвестиционих пројеката 

домаћих добављача везаних за производњу челичних конструкција, жичаних производа, алата и 

калупа за бризгање пластике, електронских лед дисплеја, челичних отковака и др. 
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У бази локација РАС налази се 476 „greenfield“ локација које су смештене у различитим 

индустријским зонама у различитим општинама у Србији. У току 2021. године обављено је 63 

посете индустријским зонама у Републици Србији са заинтересованим потенцијалним 

инвеститорима. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Привлачење нових домаћих и страних инвестиција за производе више додате 

вредности. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак активности на промоцији Републике Србије као инвестиционе локације 

отворене за нове инвестиције. 

 

Мера 3.4: Програм подршке развоју инфраструктуре за потребе индустријских зона 

Ради реализације ове мере усвојена је Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне 

инфраструктуре за 2021. годину, објављен  јавни позив на који је поднето 94 пријава пројеката и 

донета Одлука о распореду и коришћењу средстава о распореду и коришћењу средстава за 

подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину („Службени гласник“ број 19/21, 

63/21, 78/21 и 98/21) којом су одобрена средства у висини од 1.048.070.000 динара за 

суфинансирање реализације 36 инфраструктурних пројеката. Од укупног броја одобрених 

пројеката у 2021. години закључено је 35 уговора о извођењу радова.  

 За два пројекта поступци јавних набавки поновиће се и у 2022. години, имајући у виду да је за 

један пројекат раскинут уговор, док се за други пројекат поступак понавља, будући да у првом 

поступку спровођења јавне набавке није изабран извођач радова.  

Завршена је физичка  реализација 19 пројеката и за 17 пројеката објекти су предати на коришћење 

јединицама локалне самоуправе. Остали пројекти се претежно налазе у завршној фази 

реализације. 

Такође, у оквиру ове мере, току је припрема регулаторног оквира за регулисање положаја 

индустријских зона. 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 
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 Побољшање индустријске инфраструктуре, обезбеђивање боље повезаности 

индустријских зона и развој дигиталне, широкопојасне инфраструктуре. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак активности на унапређењу индустријске инфраструкуре, као и рад на 

регулаторном оквиру за регулисање положаја индустријских зона. 

 

Мера 3.5: Уравнотежавање регионалног индустријског развоја 

Током 2021. године Влада је донела Уредбу о одређивању критеријума за доделу подстицаја 

ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области 

прехрамбене индустрије („Службени гласник РС”, број 46/21), као и  Програм о распореду 

и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за 

равномерни локални и регионални развој, који је прихватила Закључком 05 број: 401-

7358/2021-1 од 5. августа 2021. године и Закључком 05 број: 401-10110/2021 од 3. новембра 

2021. године. 

Програм о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у производним 

гранама од значаја за равномерни локални и регионални развој односи се на унапређење 

производње у гранама делатности својственим одређеном региону или јединицама локалне 

самоуправе, чијом високом концентрацијом у оквиру привредних области и сектора се 

омогућава постизање потенцијала, конкурентности и профитабилности и непосредно утиче 

на остваривање равномерног локалног и регионалног развоја. Циљ програма јесте 

унапређење производње структуриране по гранама делатности у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу или четврту групу, 

укључујући девастирана подручја, с тим да је за пројекте који се реализују на територији 

јединице локалне самоуправе која је према степену развијености разврстана у прву или 

другу групу, предвиђена могућност доделе средстава подстицаја само ако се односе на 

иновативан производ или производ који се превасходно увози и који домаћи произвођачи 

производе до 10% потреба тржишта Републике Србије.  

Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 

улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије  

уређени су критеријуми, услови и начин привлачења директних улагања у аутоматизацију 

постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије, као и вођење евиденције о 

одобреним подстицајима. У складу са овом уредбом средства подстицаја се могу доделити 

за реализацију инвестиционих пројеката за улагања ради аутоматизације чија је минимална 

вредност улагања 1.000.000 евра, а критеријуми за стручну анализу пројеката, између 

осталог, су: технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са 

класификацијом Евростата; претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих 

добављача; ефекти улагања и увођење нове технологије на производне капацитете, 

продуктивност и унапређење степена прераде производа, као и постојећи ниво производње 

и планирано повећање продуктивности. 
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Финансирање мере 

 Мера је регулаторног карактера, па нису потребна додатна средства. 

 

Кључни изазов 

 Креирати подстицаје за равномернији регионални развој. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак активности на уравнотежењу регионалног индустријског развоја, уз 

усаглашавање са налазима Стретегије паметне специјализације и степеном 

развијености региона. 

 

 

Посебни циљ 4 – Унапредити технолошку структуру извоза 
 

Унапређење технолошке структуре извоза је веома повезано са претходним посебним циљем, 

посвећеног повећању квалитета ивестиција и представља прелазни пут од модела са 

доминантним извозом производа ниске додате вредности ка технолошки интензивнијм 

производима, уз постепено повећање покривености увоза извозом. Реализација прве мере овог 

посебног циља планирана је да се започне у 2022. години,  у сарадњи са ПКС, док су престале 

две мере реализоване су у партнерству са РАС-ом у 2021. години, при чему ће се имплементација 

наставити и у наредном периоду. Вредност показатеља на нивоу овог посебног циља: 

Покривеност увоза извозом у средњем/високом технолошком сектору индустрије је смањена у 

односу на почетну вредност из 2018. године (84%) и износи 81% у 2021. години.  У наредном 

периоду предстоји велики рад на промени структуре извоза и повећању покривености увоза 

извозом, уз подршку иновативним технологијама и секторима који у будућности могу да замене 

велики увоз производа и услуга. 

 

Постигнуто у 2021. години 
 
Мера 4.1: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије 

виших фаза прераде 

Реализације ове мере је планирана за 2022. годину. 

 

Мера 4.2: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним 

субјектима 

 

Јавни позив за Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза је расписан 

крајем 2020. године, али будући да је ово вишегодишњи Програм, активности су спроведене 

у 2021. години. Укупно је реализовано 8 дијагностика извозних способности корисника 

програма, док су са 5 компанија закључени уговори о додели бесповратних средстава. 

Будући да је рок за имплементацију одобрених мера интервенције 18 месеци од дана 
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закључења уговора о додели бесповратних средстава, рефундација бесповратних средстава 

се очекује у току 2022. године. Такође, крајем 2021. године је расписан други јавни позив 

за овај програм са роком за подношење пријава у наредној години, те се с тим у вези 

активности преносе на 2022. годину. 

РАС је и у 2021. години кроз Програм подршке привредним друштвима и предузетницима, 

наставила да пружа подршку домаћим компанијама на сајмовима у иностранству, са 

акцентом на мала и средња предузећа, кроз промоцију домаћих компанија, њихових 

извозних потенцијала као и инвестиционих потенцијала Србије. Ову активност РАС 

реализује у сарадњи са ПКС. 

У 2021. години, а у складу са споразумом са ПКС и околностима пандемије изазване 

вирусом COVID- 19, РАС је организовала наступ домаћих компанија на 7 међународних 

сајмова у Руској Федерацији, Немачкој, НР Кини, Албанији и УАЕ, где је излагало укупно 

109 домаћих компанија. Сајмови су одржани у сектору прехрамбене индустрије, текстилне 

и сајмови општег типа, где је присутно више различитих сектора. 

За потребе учешћа на сајмовима и конференцијама као и привлачењу инвестиција РАС је 

припремила следеће брошуре: 

 

• Invest in Serbia Agri-Food  на енглеском, француском и кинеском језику;  

• Automotive Industry Serbia на енглеском језику; 

• Electronics Industry Serbia на енглеском језику; 

• Invest in Serbia Forest Based Industry на енглеском језику; 

• Why Invest in Serbia на кинеском, француском и енглеском језику. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Пружити подршку привредним друштвима за продор на међународно тржиште. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак подршке компанијама на интернационализацији пословања. 

 

 

Мера 4.3: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце 

добављача мултинационалних компанија 

Први јавни позив за Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача  је 

расписан 2019. године, након чега су током 2020. године била објављена још два јавна позива, 

али будући да је ово вишегодишњи програм, активности су спроведене и у 2021. години. Током 

2021. године је по овом програму реализовано 10 дијагностика пословних префоманси и 

закључено 20 уговора о додели бесповратних средстава. Будући да је рок за имплементацију 

одобрених мера интервенције 18 месеци од дана закључења уговора о додели бесповратних 

средстава, рефундација бесповратних средстава се очекује и у току 2022. године. Такође, крајем 
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2021. године је расписан четврти јавни позив за овај програм, али се активности преносе на 2022. 

годину. 

Континуирана дијагностика пословних перформанси корисника програма подршке и израда 

припадајућих планова унапређења и имплементација планова унапређења ради 

успостављања и проширивања сарадње са МНК урађена је за 10 компанија. 

 

У оквиру одржавања „Дана добављача” и одржавање B2B састанака РАС је, у оквиру 

Европске мреже предузетништва, учествоваала у организацији и промоцији 24 business-to-

business догађаја,  где је учествовало 350 домаћих компанија и одржано је 872 међународних 

пословних сусрета. Ове услуге су имале за циљ да омогуће и помогну МСП да унапреде 

своје пословање и да се укључе у процес интернационализације. 

 

Такође, у оквиру ове мере, Министарство привреде тежи стварању привредног амбијента 

погодног за интеграцију у европску и светску привреду, усклађивањем техничког 

законодавства са техничким законодавством ЕУ и унапређењем рада институција 

инфраструктуре квалитета (у областима: стандардизације, метрологије, акредитације и 

оцењивања усаглашености). Министарство тиме обезбеђује предуслове за укључивање 

привредних субјекaта на јединствено тржиште ЕУ, односно подизање нивоа 

конкурентности српске привреде. 

У складу са наведеним, током 2021. године одржано је 9 семинара на којима су предавачи 

из Сектора за квалитет из безбедност производа, уз подршку ПКС и регионалних 

привредних комора, одржали радионице у области примене закона и техничких прописа из 

надлежности Министарства приведе – Закона о техничким захтевима за производе и 

оцењивању усаглашености, правилника у области машина, лифтова, личне заштитне 

опреме, опреме намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, дечјих 

игралишта, као и припадајућих српских/хармонизованих/међународних стандарда. 

Такође у оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia  Support for safer products 

(Подршка безбеднијим производима) одржане су обуке за примену стандарда: 

 SRPS ISO 45001  Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду   

 SRPS ISO/IEC 17024  Оцењивање усаглашености  Општи захтеви за тела која 

обављају сертификацију особа 

 SRPS ISO/IEC 17065  Оцењивање усаглашености  Захтеви за тела која сертификују 

производе, процесе и услуге. 

 

Институт за стандардизацију Србије је у 2021. години одржао 41 обуку (комерцијалне и 

бесплатне вебинаре). На обукама је присуствовало више од 700 учесника. Одржани су 

комерцијални вебинари и обуке на укупно 20 различитих тема (као што су: „Тумачење 

захтева стандарда ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2018”; „Интерне провере система 

менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017”; „Тумачење 

захтева стандарда за акредитацију лабораторија SRPS ISO 17025:2017 и препоруке за 

његову примену”, као и многе друге .. ), као и бесплатни вебинари („Сертификација као пут 

до успешног пословања”; „Стандарди као подршка женском предузетништву”; „Стандарди 

и иновације”, итд). 
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Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Пружити одговарајућу подршку привредним субјектима за улазак у ланце добављача 

мултинационалних компанија. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак активности на подршци привредним друштвима за улазак у ланце 

добављача мултинационалних компанија. 

 

 

Посебни циљ 5 – Трансформација индустрије од линеарног ка 

циркуларном моделу 
 

Прелазак на циркуларни модел пословања и одрживи развој индустрије ће, уз 

дигитализацију приведе, постати најважнији елемент конкурентности, а дугорочно гледано и 

питање опстанка читаве цивилизације. Реализација прве мере овог посебног циља, у сарадњи са 

ПКС, започета је у другој половини 2021. години, док су престале две мере регулативне природе 

и реализоване су у овиру Програма развоја предузетништва кроз развојне пројекте и Програма 

подршке малим предузећима за набавку опреме, који оба подржавају набавку опреме за 

енергетску ефикасност и за унапређење еколошких аспеката производње. Вредност показатеља 

на нивоу овог посебног циља: Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији, још увек 

није доступна за 2021. годину, док је остварена вредност у 2020. години повећана у односу на 

почетну вредност из 2018. године (2,6%) и износи 2,9%.  Свакако највећи изазов за индустрију 

налази се у трансформацији на циркуларни модел пословања, али правовременим трансфером 

знања и подизањем свести о значају ове теме, овакав приступ може отворити велике развојне 

шансе и повећање конкурентноси, како на домаћем, тако и на међународном тржишту. 

 

Постигнуто у 2021. години 
 
Мера 5.1: Промоција циркуларне економије и едукација привредних субјеката 

ПКС је, у оквиру прве мере, спровела истраживање - Стање циркуларне економије у Србији 

2021/2022, на основу кога су дефинисани први будући кораци у спровођењу активности 

промоције и едукације у области циркуларне економије. Истраживање је обухватило је 365 

компанија различитих сектора и величина у погледу броја запослених и промета. Анкета је 

показала да је пред институцијама и организацијама које се баве циркуларном економијом 

велики посао који би требало почети са кампањом промене свести о неопходности 

трансформације, јер више од 20 одсто испитаника није чуло за циркуларну економију, док 

је 60 одсто чуло, али није знало да детаљно објасни суштину – поновну употребу отпада као 

сировине, могућност рециклирања производа, другачији животни циклус и дизајн 
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производа, енергетску ефикасност производње и уштеду, другачији пословни модел. 

Истраживање ће Центру за циркуларну економију ПКС, али и свим другим институцијама, 

компанијама и организацијама које се баве овом темом, омогућити прецизан увид у то шта 

су даљи приоритети. 

У складу са налазима наведеног истраживања, направљен је план активности за први и 

други квартал 2022. године за едукацију привредних субјектата у следећим областима: 

 Модули циркуларне економије 

Циљ ове обуке je да упозна учеснике са свеобухватним прегледом циркуларне 

економије, приликама на које ће предузећа морати да се адаптирају, упозна их са 

основама алата за доношење одлука, праћење и стандардизацију, те представи 

неопходну промену приступа пословању зарад постизања ефикасније и 

профитабилне циркуларне економије. 

 Поновна употреба материјала у моделу циркуларне економије, гума и стакло као 

ресурсни потенцијал.  

Ова активност има за циљ израду јасних смерница за примену Правилника за 

нуспроизвод и престанак статуса отпада, као и оснивање радног тела за контролу 

процеса - Престанак статуса отпада за две врсте материјала: гума и стакло. 

 Регулација система отпадних вода у оквирима циркуларне економије, са израдом 

Водича о начинима и могућностима третмана отпадних вода. 

Циљ обуке је да пружи комплетне и свеобухватне информације из следећих области: 

Управљање отпадом и позиција отпадних вода, заштита јавног здравља и 

здравствени ризици проузроковани отпадним водама, домаћа и ЕУ регулатива, 

инспекцијски надзор, упознавање са Правилником о начину и условима за мерење 

количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и 

садржини извештаја о извршеним мерењима, начин извештавања кроз увођење 

нових параметара у систему контроле отпадних вода.  

 Декарбонизација и угљенични отисак, уз израду едукативне 

брошуре/водича “Декарбонизација и угљенични отисак“ са методологијом за 

израчунавање угљеничног отиска.  

Усвајањем Закона о климатским променама ("Сл. гласник РС", бр. 26/2021) 

Република Србија је утврдила једну од главних компоненти институционалног и 

правног оквира неопходног за борбу против климатских промена, а то је 

успостављање система за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште (GHG) 

и прилагођавање на измењене климатске услове. С тим у вези, Центар за циркуларну 

економију ПКС ушао је у израду пројекта декарбонизације, како би се сектор микро, 

малих и средњих предузећа упознао са предметним законом и агендом обавеза у 

систему смањења емисија, како би се убрзао процес преласка на ресурсно ефикасну 

и нискоугљеничну производњу. 

Водич за декарбонизацију ће обухватити следеће области: 

- Главне циљеве и кораке у вези са управљањем гасова са ефектом стаклене баште 

(праћење емисија, појам базне године, валидација прорачуна), 

- Краћи опис методологија и стандарда који се баве овом облашћу, 
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- Списак водећих гасова за који се ова процена врши као и њихов утицај на глобално 

загревање, 

- Опис прорачуна GHG инвентара организације или компаније (извори емисија, 

границе, објашњење прорачунске формуле), 

- Опис прорачуна Угљеничног отиска описан кроз 5 фаза животног циклуса производа 

(извори емисија, алокација, објашњење прорачунске формуле), 

- Опис прорачуна GHG емисија на нивоу пројекта (извори емисија, базно стање, 

прорачунска формула), 

- Препоручене припреме које компаније треба да изврше уколико се одлуче за ову 

врсту анализе (опционо). 

Након спровођења наведених активности и анализе тренутног стања, план је да се креира 

нови сет промотивних активности и едукативних радионица у областима које ће у том 

тренутку бити од кључног значаја за даље успостављање система циркуларне економије у 

Републици Србији. 

 

Финансирање мере 

 Мера се финансира из буџета РС.   

 

Кључни изазов 

 Подићи свест индустрије о значају циркуларне економије и примени таквих решења 

у пракси. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Наставак промотивних и едукативних активности због релативно ниског нивоа 

свести о значају ове теме. 

 

Мера 5.2: Подстицање инвестиција у решења циркуларне и нискокарбонске економије 

као генераторе раста 

У оквиру ове регулаторне мере Министарство привреде је у овиру постојећих 

програма за набавку производне опреме, у Програму развоја предузетништва кроз 

развојне пројекте и Програму подршке малим предузећима за набавку опреме 

подржало набавку опреме за енергетску ефикасност и за унапређење еколошких 

апсеката производње. Такође, дозвољена делатност по оба програма која може да 

добије бесповратна средства за куповину опреме јесте делатност 3832 - Поновна 

употреба разврстаних материјала. 

 

Финансирање мере 

 Мера је регулаторног карактера, па нису потребна додатна средства.   

 

Кључни изазов 
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 Подстаћи привредна друштва да инвестирају у циркуларна и нискокарбонска 

решења. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Планирање нових видова подршке привредним друштвима за инвестирање у 

циркуларна и нискокарбонска решења. 

 

 

Мера 5.3: Подстицање ефикасније употребе материјалних ресурса и енергетске 

ефикасности у индустријским процесима 

У оквиру ове регулаторне мере Министарство привреде је у овиру постојећих 

програма за набавку производне опреме, у Програму развоја предузетништва кроз 

развојне пројекте и Програму подршке малим предузећима за набавку опреме 

подржало набавку опреме за енергетску ефикасност и за унапређење еколошких 

апсеката производње.  

 

Финансирање мере 

 Мера је регулаторног карактера, па нису потребна додатна средства.   

 

Кључни изазов 

 Подстаћи привредна друштва да инвестирају у енергетску ефикасност и ефикаснију 

упротребу материјалних ресурса. 

 

Планирано у наредном периоду 

 Планирање нових видова подршке привредним друштвима за инвестирање у 

енергетску ефикасност и ефикаснију упротребу материјалних ресурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2021. годину 
за: 

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

Институција надлежна за координацију и извештавање: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: 
Стратегија  индустријске политике Републике Србије од 2021. до 
2030. године 

  

Oпшти циљ 1: Подизање конкурентности индустрије Републике Србије 

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

БДВ прерађивачког сектора у укупном БДВ (%) 17.5 (2018) - 23,1 БДВ - укупна индустрија процена 
за 2021. РЗС  

БДВ по запосленом у прерађивачком сектору 
(хиљаде ЕУР) 

15.2 (2018) - 17,7 БДВ - укупна индустрија процена 
за 2021. РЗС  

. 

Посебан циљ 1.1: Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Проценат индустријских привредних субјеката који 
користе ЕРП софтвер (%) 

30 (2019) - 22   

. 

Мера 1.1.1: Промоција дигиталне трансформације индустрије 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број привредних субјеката који је упознат са 
концептом дигиталне трансформације (Број) 

0 (2020) 150 356   

.            

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.1.1.1: Организовање 
промотивних акитивности за 
приближавање концепта 
дигиталне трансформације 
представницима произвођача 
из области производње 
текстила, одевних предмета и 
коже и производа од коже 
(нпр. конференције, брошуре 
о одређеним привредним 
гранама, збирка успешних 
прича, итд.) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Урађена је збирка успешних прича 
из Програма дигиталне 
трансформације 2019-2020. На 
основу анализе поменутог 
програма креиране су препоруке за 
будуће обуке. Организована је 
промоција дигиталне 
трансформације у оквиру јавног 
позива за програм дигиталне 
трансформације у 2021. години... 

. . 

1.1.1.2: Организација сусрета 
у оквиру ИТ центара, а на 
којима би присуствовали и 
привредни субјекти 
произвођача из области 
производње текстила, 
одевних предмета и коже и 
производа од коже 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- Организовање сусрета је 
планирано за први и други квартал 
2022. године.. 

. . 

. 

Мера 1.1.2: Програм едукације и саветовање компанија о примени дигиталних решења у индустрији 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број привредних субјеката који су 
похађали програм обуке на годишњем 
нивоу (Број) 

100 (2019) 150 28 Због процедуралних разлога и 
расписивања јавног позива за 
спровођење ове мере, већина 
обука је планирана за почетак 
2022. године. 

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.1.2.1: Организација 
едукативних 
радионица у оквиру ИТ 
хабова за 
традиционалне индустријске 
компаније 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У децембру 2021. године одржана 
је радионица "Маркетинг на 
друштвеним мрежама за бизнисе и 
појединце. За први квартал 2022. 
године је планирано још пет обука 
на теме дигитализације 
пословања.. 

. . 

1.1.2.2: Проширење 
кадровских 
капацитета, а пре свега броја 
консултаната за дигиталну 
трансформацију 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Центар за дигиталну 
трансформацију је организовао 
јавни позив за трећу генерацију 
сертификованих консултаната. На 
позив се пријавило 63 кандидата, а 
ЦДТ је одабрао 28 кандидата за 
обуке,и то 15 за пословне процесе 
9 за друштвене медије и 
електронску трговину и 4 за модул 
вештачке интелигенције. У 
наредном период се очекује 
сертификација за консултанте које 
си прошли обуку. 

. . 

. 

Мера 1.1.3: Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у Републици Србији 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Примењена дигитална решења у 
привредним субјектима (Број) 

35 (2020) 120 9 Због процедуре јавног позива за 
избор партнера за спровођење 
мере 1.3. Подстицајни програм 
подршке дигиталној 
трансформацији индустрије, сам 
програм је започет половином 
2021. године. Поред тога, процес 
дигиталне трансформације је 
релативно сложен и захтева 
одређено време, од аплицирања, 
преко анализе, израде и примене 
стратегије дигиталне 
трансформације, до верификације 
дигиталног решења у компанији. 
Показатељ ће своју праву 
вредност показати у извештају за 
2022. годину.  
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.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.1.3.1: Анализа Програма 
подршке 
дигиталној трансформацији 
ММСП у периоду 2019-2020 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- Урађена је збирка успешних прича 
из Програма дигиталне 
трансформације 2019-2020. На 
основу анализе поменутог 
програма извршене су анализе и 
креиране препоруке за будуће 
обуке. 

. . 

1.1.3.2: Креирање новог или 
унапређење постојећег 
Програма 
на основу добијених 
резултата 
анализе Програма подршке 
дигиталној трансформацији 
ММСП у периоду 2019-2020 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Креиран је Програм дигиталне 
трансформације за 2021. годину, уз 
активности на његовом 
промовисању. Започет је развој 
базе технолошких пружаоца услуга 
ради лакшег проналажења 
имплементатора решења 
дефинисаних кроз консалтинг у 
дигиталној трансформацији 
пословања. 

. . 

1.1.3.3: Континуирано 
саветовање 
компанија путем мреже 
сертификованих 
консултаната о 
утврђивању њиховог статуса 
и 
потреба за дигиталном 
трансформацијом и креирање 
Експертске анализе ради 
дефинисања главних 
потенцијала 
дигиталне трансформације 
(дијагноза) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Пријавило се укупно 356 компанија 
за дигиталну трансформацију 
пословања, а експертска анализа 
њиховог статуса и потреба за 
дигитализацијом је урађена за 151 
компанију. 

. . 
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1.1.3.4: Континуирано 
саветовање 
компанија путем мреже 
сертификованих 
консултаната у 
дефинисању стратегије 
примене 
за изабране приоритетне 
области 
на основу експертске анализе 
(Road map) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Од укупно пријављених 356 
компанија, стратегија дигиталне 
трансформације пословања је 
урађена за 56 корисника. 

. . 

1.1.3.5: 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 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Имплементацију дигиталне 
трансформације је урадило 13 
компанија, док је 9 компанија 
добило верификацију и завршило 
комплетан процес дигиталне 
трансформације пословања. 

. . 

1.1.3.6: Анализа ефеката 
програма 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Активност ће бити реализована у 
наредном периоду јер је базирана 
на мерењу дугорочних  ефеката. 

Не ради се о 
испуњености 
краткорочних 
циљева, шта су и 
како компаније 
имплементирале 
од технолошког 
решења, већ да 
ли су 
имплементирана 
технолошка 
решења 
допринела 
ниховом бољем 
и успешнијем 
пословању. На 

. 
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овај начин се 
мери успешност 
читавог програма 
подршке 
дигитализацији, 
али и доприноси 
планирању 
будућих 
активности 
дигитализације 
привреде. 

. 

Мера 1.1.4: Повећање доступности финансијских инструмената за дигитализацију и иновације у индустрији 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Износ улагања пословног сектора за 
истраживање и развој (BERG) у 
индустрији, годишње (Милиони ЕУР) 

9.1 (2018) 13 5,5 Последњи доступан податак је за 
2020. годину и тај податак је унет 
као остварена вредност.  

Износ улагања пословног сектора за 
истраживање и развој (BERG) у 
прерађивачком сектору, годишње (Милиони ЕУР) 

0.2 (2018) 1 0 Последњи доступан податак је за 
2020. годину и тај податак је унет 
као остварена вредност.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.1.4.1: Организација 
едукације за 
апликацију за кредитна 
средства 
за ММСП 

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 
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1.1.4.2: Припрема предлога 
мера за 
привлачење фондова 
ризичног 
капитала 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

1.1.4.3: Подршка при 
креирању 
државног инвестиционог 
фонда 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Још увек се нису 
стекли услови за 
реализацију ове 
активности. 

. 

. 

Мера 1.1.5: Обезбеђивање адекватног нивоа дигиталне безбедности за индустрију 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

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

22 (2019) 25 0 Последњи доступан податак је за 
2019. годину и тај податак је унет 
као остварена вредност.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

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

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 
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1.1.5.2: 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 у 
Републици Србији за период 
од 
2020. до 2027. године, у 
даљем 
тексту: Стратегија паметне 
специјализације) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Закон о информационој 
безбедности („Службени гласник 
РС“, бр. 6/19, 94/17 и 77/19) у 
потпуности је усклађен са 
Директивом ЕУ број 2016/1148 о 
мерама за висок ниво безбедности 
мрежних и информационих 
система (НИС директива). Имајући 
у виду да је у Европској унији у току 
процедура усаглашавања НИС2 
директиве, која треба да замени 
постојећу директиву, Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација са пажњом прати 
наведени процес, а када се усвоји 
нова директива извршиће потребне 
анализе усклађености и сагледати 
потенцијалне кораке које треба 
предузети ради усклађивања 
законодавства Републике Србије. 

. . 

. 

Мера 1.1.6: Усклађивање дигиталног образовањa са потребама индустрије 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број реализованих предлога индустрије 
у циљу унапређења образовног система 
годишње (Број) 

0 (2020) 5 0 Због процедуралних разлога и 
немогућности проналажења 
партнера за реализацију, мера 
није реализована у 2021. години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 



29 
 

1.1.6.1: Успостављање 
јединствене 
адресе и креирање 
систематизованог скупа на 
коме 
би представници индустрије 
дали конкретне предлоге за 
унапређење дигиталног 
образовања првенствено у 
секторима који су препознати 
кроз Стратегију паметне 
специјализације 

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

1.1.6.2: Израда годишњих 
извештаја који садрже 
кључне 
предлоге индустрије за 
унапређење дигиталног 
образовања, као и анализу 
тих 
предлог 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

. 

Мера 1.1.7: Подстицајни програми за јачање дигиталних вештина запослених у индустрији кроз неформални систем образовања 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број сертификованих полазника 
годишње (Број) 

0 (2019) 30 0 Због процедуралних разлога и 
немогућности проналажења 
партнера за реализацију, мера 
није реализована у 2021. години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.1.7.1: Креирање 
промотивне 
платформе за тренинге из 
области дигиталних вештина 

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 

. 
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Привредном 
комором Србије.. 

1.1.7.2: Организација 
тренинга из 
области дигиталних вештина 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

. 

Посебан циљ 1.2: Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Техничка ефикасност пословања (%) 59.2 (2018) - 58,1 Последњи доступан податак 2020.  

. 

Мера 1.2.1: Подстицаји индустријским привредним субјектима за развој иновативних решења кроз пројекте сарадње са научно-
истраживачком заједницом 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Улагање привредних субјеката 
прерађивачког сектора у R&D (хиљаде ЕУР) 

187 (2018) 600 159 Последњи доступан податак 2019.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.2.1.1: Дефинисање 
програма 
Министарства привреде за 
подршку привредним 
субјектима који развијају 
иновативна 
решења и који су део 
институционалне 
инфраструктуре, а у 
секторима 
који су препознати 
Стратегијом 
паметне специјализације 

2. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност је 
планирана за 
2023. годину.. 

. 

1.2.1.2: Спровођење 
програма 
подршке привредним 
субјектима 
који развијају иновативна 
решења 

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност је 
планирана за 
2023. годину.. 

. 

1.2.1.3: Израда анализе 
ефеката 
програма 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност је 
планирана за 
2023. годину.. 

. 

. 

Мера 1.2.2: Укључивање индустријских привредних субјеката у међународне програме који имају за циљ развој иновативних решења и 
унапређење конкурентности индустрије 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број апликација за међународне 
програме на годишњем нивоу (Број) 

0 (2020) 2 0 Због процедуралних разлога и 
немогућности проналажења 
партнера за реализацију, мера 
није реализована у 2021. години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.2.2.1: Организовање 
информативног центра за 
учешће 
на међународним пројектима 
који подстичу истраживање, 
развој, иновације и 
предузетничке иницијативе 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

1.2.2.2: Организовање 
радионица 
за попуњавање апликације 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

. 

Мера 1.2.3: Подршка развоју и унапређењу производних процеса кроз пројекте индустријске институционалне инфраструктуре 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број предузећа корисника специфичних 
консталтинг услуга на нивоу 
институционалне инфраструктуре на 
годишњем нивоу (Број) 

0 (2020) 50 0 Због процедуралних разлога и 
немогућности проналажења 
партнера за реализацију, мера 
није реализована у 2021. години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.2.3.1: Пружање 
специфичних 
консталтинг услуга 
организацијама 
институционалне 
инфраструктуре са циљем 
јачања 
њихових организационих 
способности (бизнис 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност је 
планирана за 
2023. годину.. 

. 
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инкубатори, 
кластери, итд.) 

1.2.3.2: Развиjање услуга у 
организацијама 
институционалне 
инфраструктуре за привредне 
субјекте, а на тему програма 
за 
развој производног процеса 
(нпр. 
Layout производња) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност је 
планирана за 
2023. годину.. 

. 

. 

Мера 1.2.4: Афирмација заштите интелектуалне својине 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Индекс заштите интелектуалне својине (перц. ранг 
(од 0 до 100)) 

108 (2020) 106 69 Овај индикатор је доста сложен и 
на њена утиче много фактора, а 
поред тога, због процедуралних 
разлога и немогућности 
проналажења партнера за 
реализацију, мера није 
реализована у 2021. години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.2.4.1: Организација 
промотивне 
кампање о заштити сопствене 
и 
употреби туђе интелектуалне 
својине 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

1.2.4.2: Организовање 
едукативних 
радионица о потреби заштите 
интелектуалне својине 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

. 

Мера 1.2.5: Програм подршке за индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Вредност набављене технолошке 
опреме прве генерације (милиони РСД) 

0 (2019) 450 1075,9   

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.2.5.1: Припрема Предлога 
програма подстицања 
предузетништва кроз 
развојне 
пројекте који ће обухватити и 
индустријске привредне 
субјекте 
за набавку технолошке 
опреме 
прве генерације 

2. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- Програм је припремљен 
благовремено. 

. . 
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1.2.5.2: Спровођење 
Програма 
подршке подстицања 
предузетништва кроз 
развојне 
пројекте 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- Програм је успешно реализован. 
Укупно је опредељено и утрошено 
266.870.389,73 динара за 
бесповратна средства, док је за 
нову опрему кроз бесповратна 
средства исплаћено 186.963.209,46 
динара.. 

. . 

1.2.5.3: Израда анализе 
ефеката 
Програма и препоруке за 
унапређење 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Анализа ће бити спроведена у 
наредном периоду. 

. . 

. 

Посебан циљ 1.3: Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Учешће инвестиција у БДП (%) 20.1 (2018) - 22,5 БДП - процена за 2021. РЗС  

. 

Мера 1.3.1: Прилагођавање критеријума привлачења инвестиција у индустрију у циљу повећања учешћа домаће бруто додате вредности 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

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

39.3 (2019)  - 37 Податак за 2020.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.3.1.1: Дефинисање новог 
сета 
критеријума за привлачење 
инвестиција који ће 
фаворизовати 
инвестиције са већом 
додатом вредности, већим 
технолошким 
нивоом и већим потенцијалом 
за 
укључивање домаћих 
добављача 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

у току - Током 2021. године Влада је 
донела Уредбу о одређивању 
критеријума за доделу подстицаја 
ради привлачења директних 
улагања у аутоматизацију 
постојећих капацитета у области 
прехрамбене индустрије 
(„Службени гласник РС”, број 
46/21), као и Програм о распореду 
и коришћењу средстава за 
унапређење производње у 
производним гранама од значаја за 
равномерни локални и регионални 
развој, који је прихватила 
Закључком 05 број: 401-7358/2021-
1 од 5. августа 2021. године и 
Закључком 05 број: 401-10110/2021 
од 3. новембра 2021. године.. 

Поред 
спроведених 
регулативних 
активности у 
2021. години, и у 
наредном 
периоду ће се 
наставити рад на 
критеријумима за 
привлачење 
инвестиција.. 

. 

1.3.1.2: Усклађивање система 
подстицаја са новим 
критеријумима 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

у току - Примена правила прописаних 
Уредбом о условима и 
критеријумима усклађености 
регионалне државне помоћи 
(„Службени гласник РС“ број 
23/2021).. 

Поред 
спроведених 
активности у 
2021. години, и у 
наредном 
периоду ће се 
наставити рад на 
усклађивању 
система 
подстицаја са 
критеријумима за 
привлачење 
инвестиција.. 

. 

. 

Мера 1.3.2: Програм подстицаја улагања у индустријску производњу 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Укупна вредност улагања компанија 
прерађивачког сектора у машине и 
опрему (Милиони ЕУР) 

970 (2018) 1100 2218   

.               
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Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.3.2.1: Припрема предлога 
програма подршке у виду 
бесповратних средстава за 
инвестиције у индустријску 
производњу која се базира на 
иновативним решењима, а у 
складу са препорукама датим 
у Стратегији паметне 
специјализације 

2. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

у току - Влада је у циљу привлачења 
директних улагања донела: 1) 
Уредбу о одређивању критеријума 
за доделу подстицаја ради 
привлачења директних улагања 
(„Службени гласник РС”, број 1/19); 
2) Уредбу о одређивању 
критеријума за доделу подстицаја 
ради привлачења директних 
улагања у области производње 
прехрамбених производа 
(„Службени гласник РС”, број 1/19); 
3) Уредбу о одређивању 
критеријума за доделу подстицаја 
ради привлачења директних 
улагања у сектору услуга хотелског 
смештаја („Службени гласник РС”, 
бр. 33/19, 42/19 и 18/22). 

. . 

1.3.2.2: Спровођење 
програма 
подршке у виду бесповратних 
средстава за инвестиције у 
индустријску производњу 

3. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

у току - У 2021. години у области 
привлачења инвестиција 
закључено је 50 уговора о додели 
средстава подстицаја. Укупна 
вредност планираних инвестиција 
по основу закључених уговора о 
додели средстава подстицаја је 
633.670.927,73 евра, а одобрена су 
средстава подстицаја у износу од 
104.361.084,29 евра. Реализацијом 
инвестиционих пројеката који су 
предмет наведених уговора 
планирано је отварање најмање 
8.721 нових радних места. 

. . 

. 

Мера 1.3.3: Промоција Републике Србије као инвестиционе локације отворене за нове инвестиције домаћих и страних компанија које имају 
већу додату вредност 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 
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Број контактираних инвеститора сектора високих и 
средње-високих технологија (Број) 

20 (2019) 100 0 У посматраном периоду, током 
2021. године,  РАС је имао 44 
упита у секторима високих 
технологија без вршења outreach 
кампање и контактирања 
инвеститора (иако је циљана 
вредност у погледу нових 
пројеката у сектору високих и 
средње високих технологија била 
2).  

Број иницијалних састанака са инвеститорима 
сектора високих и средње-високих технологија 
произашлих из „Outreach”активности (Број) 

2 (2019) 10 0 У посматраном периоду, током 
2021. године,  РАС је имао 44 
упита у секторима високих 
технологија без вршења outreach 
кампање и контактирања 
инвеститора (иако је циљана 
вредност у погледу нових 
пројеката у сектору високих и 
средње високих технологија била 
2).  

Број нових инвестиционих пројеката у секторима 
високих и средње-високих технологија (Број) 

0 (2019) 2 44   

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.3.3.1: Континуирана 
промоција  регулаторног  
оквира, програма подршке, 
инфраструктурних   и   
људских потенцијала    за    
индустријска улагања у 
земљу и представљање 
потенцијалних локалних 
добављача кроз    учешће    
или организацију    сајмова,   
самита, семинара и 
конференција (укључујући 
online догађаје) 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Развојна агенција Србије је током 
2021. године, уз учешће 
привредника из Србије, 
реализовала промоцију на 
следећим сајмовима: Prodexpo, 
Anuga, Gitex, Gulfood, A+A, CIIE 
Shangai, Сајам у Тирани, World 
Food Moskow.. 

. . 

1.3.3.2: Континуирани  
обиласци постојећих    
инвеститора    ради 
информисања о њиховом 
досадашњем пословању, 
сарадњи са домаћим 
добављачима, плановима  за  
даље  ширење  и 
представљање модела  
подршке  –„Aftercare” 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2021. године 
реализована је 21 посета.. 

. . 

1.3.3.3: Проактиван   приступ   
у привлачењу потенцијалних 
инвеститора кроз директно 
контактирање - „Outreach” 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У току 2021. године РАС је 
остварио укупно 109 нових упита 
потенцијалних инвеститора. Међу 
овим упитима најзаступљенији су 
били инвестициони пројекти из 
следећих сектора: храна и пиће, 
пољопривреда 24.80%, 
аутомобилска индустрија 19.30%, 
дрво и намештај 11.00%, 
електроника и електротехника 
10.10%, металургија и обрада 
метала 8.30%, машине и опрема 
6.40%, хемијска индустрија 3.70%, 
обједињене услуге 3.70%, остали 
12.70%.. 

. . 
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1.3.3.4: Стална промоција 
Републике Србије као 
инвестиционе    дестинације    
за пројекте високе додате 
вредности –„Advertisement” 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У 2021. години су израђене 
брошуре „WHY INVEST“, „Agrifood“, 
„Electronics“, „Foest based indust.“, 
„Automotive indust.“, као и за плакат 
за наступ на  „Dubai EXPO“).. 

. . 

1.3.3.5: Континуирани  
трансфер технологије 
страних   МСП   на домаће  
добављаче  као  резултат 
„Outreach”активности 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Трансфер технологије страних 
МСП на домаће добављаче врши 
се кроз све значајнији ниво 
укључивања домаћих добављача у 
производне активности МНК које 
инвестирају у Србију или 
повећавају ниво набавке од 
домаћих добављача за своје 
производне активности у страним 
земљама. 
Као резултат тога у току 2021. 
године дошло је до значајних 
инвестиционих пројеката домаћих 
добављача везаних за производњу 
челичних конструкција, жичаних 
производа, алата и калупа за 
бризгање пластике, електронских 
лед дисплеја, челичних отковака и 
др.. 

. . 

1.3.3.6: Промоција 
индустријских зона 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У бази локација Развојне агенције 
Србије налази се 476 „greenfield“ 
локација које су смештене у 
различитим индустријским зонама 
у разчичитим општинама у Србији. 
У току 2021. године обављено је 63 
посете индустријским зонама у 
Републици Србији са 
заинтересованим потенцијалним 
инвеститорима.. 

. . 

. 

Мера 1.3.4: Програм подршке развоју инфраструктуре за потребе индустријских зона 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 
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Годишња вредност реализоване подршке развоју 
пословне инфраструктуре (индустријске зоне и 
остала пословна инфраструктура) (милиони РСД) 

295.8 (2019) 1350 1082,23   

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

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

3. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- За реализацију ове активноти 
усвојена је Уредба о утврђивању 
Програма подршке развоју 
пословне инфраструктуре за 2021. 
годину и објављен  је Јавни позив 
на који је поднето 94 пријава 
пројеката.. 

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

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- Донета је Одлука о распореду и 
коришћењу средстава за подршку 
унапређења пословне 
инфраструктуре за 2021. годину 
(„Службени гласник“ број 19/21, 
63/21, 78/21 и 98/21) којом су 
одобрена средства у висини од 
1.048.070.000 динара за 
суфинансирање реализације 36  
инфраструктурних пројеката. Од 
укупног броја одобрених пројеката 
у 2021. години закључено је 35 
Уговора о извођењу радова.  
 За два пројекта поступци јавних 
набавки поновиће се и у 2022. 
години, будући да је за један 
пројекат раскинут Уговор, док се за 
други пројекат поступак понавља 
будући да у првом поступку 
спровођења јавне набавке није 
изабран извођач радова.  
Завршена је физичка реализација 
19 пројеката и за 17 пројеката 
објекти су предати на коришћење 
јединицама локалне самоуправе. 
Остали пројекти се претежно 
налазе у завршној фази 
реализације. 
Истичемо да је у 2021. години за 
реализацију Програма подршке 
развоју пословне инфраструктуре 
за 2021, као и за плаћање 
преосталих уговорних обавеза из 
претходних година укупно 
утрошено 1.082.229.738,45 динара, 
што представља 99,98% 
реализације буџета.. 

. . 

1.3.4.3: Анализа ефеката 
Програма подршке развоју 
пословне инфраструктуре 

4. квартал 
2022. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Анализа ефеката 
ће бити 
извршена у 
наредном 
периоду. 

. 
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1.3.4.4: Припрема 
регулаторног оквира 
зарегулисање положаја 
индустријских зона 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

у току - У току су активности на припреми 
регулативе.. 

Потребне су 
додатне анализе 
за коначну 
припрему 
регулаторног 
оквира за 
регулисање 
положаја 
индустријских 
зона. 

. 

. 

Мера 1.3.5: Уравнотежавање регионалног индустријског развоја 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Укупни годишњи подстицаји регионалног развоја у 
форми финансијске подршке за привлачење 
инвестиција (милиони РСД) 

5.537.4 (2019) 6000 3511   

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.3.5.1: Дефинисање 
инвестиционих    подстицаја    
са фокусом  на  регионе  у  
којима  је заступљена 
прерађивачка индустрија  са  
ниском  додатом вредношћу 

4. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

у току - Програм о распореду и коришћењу 
средстава за унапређење 
производње у производним 
гранама од значаја за равномерни 
локални и регионални развој 
односи се на унапређење 
производње у гранама делатности 
својственим одређеном региону 
или јединицама локалне 
самоуправе, чијом високом 
концентрацијом у оквиру 
привредних области и сектора се 
омогућава постизање потенцијала, 
конкурентности и профитабилности 
и непосредно утиче на 
остваривање равномерног 
локалног и регионалног развоја. 
Циљ Програма јесте унапређење 
производње структуриране по 
гранама делатности у јединицама 
локалне самоуправе које су према 
степену развијености разврстане у 
трећу или четврту групу, 
укључујући девастирана подручја, 
с тим да је за пројекте који се 
реализују на територији јединице 
локалне самоуправе која је према 
степену развијености разврстана у 
прву или другу групу, предвиђена 
могућност доделе средстава 
подстицаја само ако се односе на 
иновативан производ или производ 
који се превасходно увози и који 
домаћи произвођачи производе до 
10% потреба тржишта Републике 
Србије.. 

Поред 
спроведених 
активности у 
2021. години, и у 
наредном 
периоду ће се 
наставити рад на 
дефинисању 
инвестиционих 
подстицаја са 
фокусом на 
регионе у којима 
је заступљена 
прерађивачка 
индустрија.. 

. 



45 
 

1.3.5.2: 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 Стратегијипаметне 
специјализације 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Уредбом о одређивању 
критеријума за доделу подстицаја 
ради привлачења директних 
улагања у аутоматизацију 
постојећих капацитета у области 
прехрамбене индустрије уређени 
су критеријуми, услови и начин 
привлачења директних улагања у 
аутоматизацију постојећих 
капацитета у области прехрамбене 
индустрије, као и вођење 
евиденције о одобреним 
подстицајима. У складу са овом 
уредбом средства подстицаја се 
могу доделити за реализацију 
инвестиционих пројеката за 
улагања ради аутоматизације чија 
је минимална вредност улагања 
1.000.000 евра, а критеријуми за 
стручну анализу пројеката, између 
осталог, су: технолошки ниво 
делатности која је предмет 
улагања, у складу са 
класификацијом Евростата; 
претходна сарадња са 
добављачима и планирани удео 
домаћих добављача; ефекти 
улагања и увођење нове 
технологије на производне 
капацитете, продуктивност и 
унапређење степена прераде 
производа, као и постојећи ниво 
производње и планирано повећање 
продуктивности. 

. . 

. 

Посебан циљ 1.4: Унапредити технолошку структуру извоза 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Пуна покривеност увоза извозом у средњем/високом 
технолошком сектору индустрије (%) 

84 (2018) - 81,5   
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. 

Мера 1.4.1: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број предузећа која су прошла обуку на годишњем 
нивоу (Број) 

0 (2020) 25 0 Мера није реализована у 2021. 
години.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.4.1.1: Идентификовање 
предузећа са извозним 
потенцијалом   у   области   
више фазе   прераде,   као   и   
њихових потреба, пре  свега у  
секторима препознатим у 
Стратегији паметне 
специјализације 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

1.4.1.2: Организација 
едукативних радионица са 
идентификованим 
предузећима са извозним 
потенцијалом у области више 
фазе прераде, пре свега у 
секторима који су препознати 
у Стратегији паметне 
специјализације 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Активност се 
припрема за 
реализацију у 
2022. години у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије.. 

. 

. 

Мера 1.4.2: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Вредност извоза прерађивачке индустрије (Милиони 
ЕУР) 

16.109 (2019) 16500 19060,8   
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.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.4.2.1: Спровођење 
годишњихпрограма подршке 
за промоцију извоза циљаних 
сектора 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Јавни позив је расписан крајем 
2020. године, али будући да је ово 
вишегодишњи Програм, активности 
су спроведене у 2021. години. 
Укупно је реализовано 8 
дијагностика извозних способности 
корисника Програма, док су са 5 
компанија закључени Уговори о 
додели бесповратних средстава. 
Будући да је рок за 
имплементацију одобрених мера 
интервенције 18 месеци од дана 
закључења Уговора о додели 
бесповратних средстава, 
рефундација бесповратних 
средстава се очекује у току 2022. 
године. Такође, крајем 2021. године 
је расписан други јавни позив за 
овај програм са роком за 
подношење пријава у наредној 
години, те се с тим у вези 
активности преносе на 2022. 
годину.. 

. . 

1.4.2.2: Континуирана 
дијагностика пословних 
перформанси корисника 
програма подршке 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Програм подршке привредним 
друштвима за промоцију извоза  
Дијагностика: 8 компанија 
корисника Програма. 

. . 
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1.4.2.3: Организација 
националних штандова на 
међународним сајмовима 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - РАС је и у 2021. години кроз 
Програм подршке привредним 
друштвима и предузетницима, 
наставила да пружа подршку 
домаћим компанијама на 
сајмовима у иностранству, са 
акцентом на мала и средња 
предузећа, кроз промоцију домаћих 
компанија, њихових извозних 
потенцијала као и инвестиционих 
потенцијала Србије на сајмовима у 
иностранству. Ову активност, РАС 
реализује у сарадњи са 
Привредном комором Србије. 
У 2021. години, а у складу са 
споразумом са Привредном 
комором Србије и околностима 
пандемије изазване вирусом 
COVID- 19, РАС је организовала 
наступ домаћих компанија на 7 
међународних сајмова у Руској 
Федерацији, Немачкој, НР Кини, 
Албанији и УАЕ, где је излагало 
укупно 109 домаћих компанија. 
Сајмови су одржани у сектору 
прехрамбене индустрије, текстилне 
и сајмови општег типа где је 
присутно више различитих сектора. 

. . 

1.4.2.4: Израда секторских и 
тржишних анализа 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - За потребе учешћа на сајмовима и 
конференцијама као и привлачењу 
инвестиција Агенција је 
припремила следеће брошуре: 
 
• Invest in Serbia Agri-Food  на 
енглеском, француском и кинеском 
језику;  
• Automotive Industry Serbia на 
енглеском језику; 
• Electronics Industry Serbia на 
енглеском језику; 
• Invest in Serbia Forest Based 
Industry на енглеском језику; 
• Why Invest in Serbia на кинеском, 
француском и енглеском језику.. 

. . 
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. 

Мера 1.4.3: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број нових добављача МНК из Републике Србије 
годишње (Број) 

0 (2018) 6  -   

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.4.3.1: Спровођење 
годишњих програма подршке 
за улазак у ланце добављача 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току -  Први јавни позив за Програм 
подршке привредним друштвима за 
улазак у ланце добављача је 
расписан 2019. године, након чега 
су током 2020. године била 
објављена још два јавна позива, 
али будући да је ово вишегодишњи 
програм, активности су спроведене 
и у 2021. години. Током 2021. 
године је по овом програму 
реализовано 10 дијагностика 
пословних префоманси и 
закључено 20 Уговора о додели 
бесповратних средстава. Будући 
да је рок за имплементацију 
одобрених мера интервенције 18 
месеци од дана закључења 
Уговора о додели бесповратних 
средстава, рефундација 
бесповратних средстава се очекује 
и у току 2022. године. Такође, 
крајем 2021. године је расписан 
четврти јавни позив за овај 
програм, али се активности 
преносе на 2022. годину. 

. . 
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1.4.3.2: Континуирана 
дијагностика пословних 
перформанси корисника 
програма подршке и израда 
припадајућих планова 
унапређења и 
имплементација планова 
унапређења ради 
успостављања и 
проширивања сарадње са 
МНК 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Програм подршке привредним 
друштвима за улазак у ланце 
добављача  
 
Дијагностика: 10 компанија 
корисника Програма. 

. . 

1.4.3.3: Континуирано 
одржавање „Дана 
добављача” и одржавање 
B2B састанака 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - РАС је, у оквиру Европске мреже 
предузетништва, учествоваала у 
организацији и промоцији 24 
business-to-business догађаја,  где 
је учествовало 350 домаћих 
компанија и одржано је 872 
међународних пословних сусрета. 
Ове услуге су имале за циљ да 
омогуће и помогну МСП да 
унапреде своје пословање и да се 
укључе у процес 
интернационализације. 

. . 

1.4.3.4: Упознавање 
привредних субјеката са 
стандардима за међународно 
пословање 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Tоком 2021. године одржано је 9 
семинара на којима су предавачи 
из Сектора за квалитет и 
безбедност производа 
Министарства привреде, уз 
подршку ПКС и регионалних 
привредних комора, одржали 
радионице у области примене 
закона и техничких прописа из 
надлежности Министарства 
привреде. Такође у оквиру пројекта 
IPA 2017: EU for Serbia Support for 
safer products  одржане су обуке за 
примену различитих стандарда. 
Институт за стандардизацију 
Србије је у 2021. години одржао 41 
обуку (комерцијалне и бесплатне 
вебинаре). На обукама је 
присуствовало више од 700 
учесника. 

. . 

. 
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Посебан циљ 1.5: Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година  
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији 
(%) 

2.6 (2019) - 2,9 Подаци за 2020.  

. 

Мера 1.5.1: Промоција циркуларне економије и едукација привредних субјеката 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Број запослених у привредним субјектима на 
стратешком нивоу који су похађали формате обуке о 
циркуларној економији, годишње (Број) 

0 (2019) 200 0 У складу са закључком Владе 
број: 401-8477/2021 од 16. 
септембра 2021. године, којим је 
усвојен Програм подршке развоју 
циркуларне економије, као 
оперативни програм за 
спровођење ове активности, у 
четвртом кварталу 2021. године је 
спроведено истраживање - Стање 
циркуларне економије у Србији, 
на основу кога су у првом 
кварталу 2022. године започете 
активности промоције и 
трансфера знања у овој области, 
а које ће се спроводити до краја 
2023. године у складу са 
Акционим планом. Због 
процедуралних разлога обуке о 
циркуларној економији ће бити 
одржане током 2022. године.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 
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1.5.1.1: Организација 
промотивних и едукативних 
скупова за индустријске 
субјекте на тему циркуларне 
економије, према различитим 
врстама рециклажних 
сировина и ефикаснијој 
употреби ресурса, уз 
укључивање центара који су 
активни у овом сектору 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - У 2021. години спроведено је 
истраживање - Стање циркуларне 
економије у Србији 2021/2022, на 
основу кога су дефинисани први 
будући кораци у спровођењу 
активности промоције и едукације у 
области циркуларне економије. 
Истраживање је обухватило је 365 
компанија различитих сектора и 
величина у погледу броја 
запослених и промета. Анкета је 
показала да је пред институцијама 
и организацијама које се баве 
циркуларном економијом велики 
посао који би требало почети са 
кампањом промене свести о 
неопходности трансформације, јер 
више од 20 одсто испитаника није 
чуло за циркуларну економију, док 
је 60 одсто чуло, али није знало да 
детаљно објасни суштину – 
поновну употребу отпада као 
сировине, могућност рециклирања 
производа, другачији животни 
циклус и дизајн производа, 
енергетску ефикасност производње 
и уштеду, другачији пословни 
модел. Истраживање ће Центру за 
циркуларну економију ПКС, али и 
свим другим институцијама, 
компанијама и организацијама које 
се баве овом темом, омогућити 
прецизан увид у то шта су даљи 
приоритети. 

. . 

1.5.1.2: Израда анализе 
потенцијалних иностраних 
партнера за међународне 
пројекте из области 
циркуларне економије 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Спровођење ове 
активности се 
планира у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије. 

. 

. 

Мера 1.5.2: Подстицање инвестиција у решења циркуларне и нискокарбонске економије као генераторе раста 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
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Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Бруто   додата   вредност   по   јединици 
рециклираних сировина (Број) 

21.96 (2019)  - 23,75 Подаци за 2020. годину  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.5.2.1: Прилагођавање 
критеријума за подстицаје за 
набавку опреме на начин да 
се укључе инвестиције у 
опрему која користи 
рециклиране ресурс 

2. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- И Програм развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте и Програм 
подршке малим предузећима за 
набавку опреме подржавају 
набавку опреме за енергетску 
ефикасност и за унапређење 
еколошких апсеката производње. 
Такође, дозвољена делатност по 
оба програма која може да добије 
бесповратна средства за куповину 
опреме јесте делатност 3832 - 
Поновна употреба разврстаних 
материјала.. 

. . 

1.5.2.2: Праћење ефеката 
подстицаја у складу са 
дефинисаним критеријумима 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

  - Анализа ефеката се планира у 
наредном периоду... 

. . 

1.5.2.3: 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 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

није 
започе
то 

- .. Спровођење ове 
активности се 
планира у 
партнерству са 
Привредном 
комором Србије. 

. 

. 
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Мера 1.5.3: Подстицање ефикасније употребе материјалних ресурса и енергетске ефикасности у индустријским процесима 

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Назив показатеља 
Почетна вредност 

и година 
Циљана вредност 

у 2021. 

Остварена 
вредност у 

2021. 
Напомена 

Бруто  додата  вредност  по  јединици домаћег 
потрошеног материјала () 

299 (2018)  - 294,1 Подаци за 2020.  

.               

Aктивност 
Рок -> Нови 

рок 
Носи
лац 

Статус 

Реализа
ција 

средстав
а (%) 

Образложење напретка 
Разлози за 

одступање  и 
предузете мере 

Будући 
кораци за 

реализацију 

1.5.3.1: Прилагођавање 
критеријума за подстицаје за 
набавку опреме тако да се 
укључе инвестиције у 
енергетски ефикаснију 
опрему и/или опрему која 
испуњава захтев Еко дизајна 

2. квартал 
2021. 

МПР
ИВ 

заврш
ено 

- И Програм развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте и Програм 
подршке малим предузећима за 
набавку опреме подржавају 
набавку опреме за енергетску 
ефикасност и за унапређење 
еколошких апсеката производње. 
Такође, дозвољена делатност по 
оба програма која може да добије 
бесповратна средства за куповину 
опреме јесте делатност 3832 - 
Поновна употреба разврстаних 
материјала. 

. . 

1.5.3.2: Праћење ефеката 
подстицаја у складу са 
дефинисаним критеријумима 

4. квартал 
2023. 

МПР
ИВ 

у току - Анализа ефеката се планира у 
наредном периоду. 

. . 

 


