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Реч министра 

Први Средњорочни план Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 
2022. до 2024. године сачињен је у складу са Законом о планском систему и Уредбом о 
методологији за израду средњорочних планова, као и стандардима доброг планирања у 
циљу реализације јавних политика у области образовања, науке и технолошког развоја. 

Средњорочним планом смо утврдили ко, шта, кад и како треба да уради, као и 
трошкове тих активности у средњорочном периоду и њихову усклађеност са билансним 
могућностима (утврђеним буџетом за наредну годину, фискалном стратегијом и 
средњорочним оквиром расхода). Желимо да успоставимо систем у којем је одлучивање 
заснивано на подацима и чињеницама, систем који је усмерен на резултате односно да 
планирамо ефикасно и реално. 

Претходни период био је значајан утврђивања стратешких праваца у областима 
образовања, науке и технолошког развоја. Министарство је, у широком консензусу 
припремило, а Влада Србије усвојила пет стратегија -  Стратегију развоја образовања и 
васпитања у Републици Србији до 2030. године, Стратегију развоја вештачке интелигенције 
у Републици Србији за период 2020-2025. године, Стратегију научног и технолошког 
развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Mоћ знања”, Стратегију 
паметне специјализације 2020 – 2027. године и Стратегију развоја стартап екосистема 
Републике Србије за период 2021-2025. године. 

Средњорочни план који је пред вама усмерен је ка остваривању циљева које смо 
утврдили стратегијама и представља основни управљачки инструмент који ће нам помоћи 
да активности и циљеве остваримо. 

Верујемо да ће реализација овог плана допринети свеукупном развоју образовања, 
науке и технолошког развоја у Србији. 
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Скраћенице 
 
МПНТР - Министарство, просвете, науке и технолошког развоја 

АЗК - Агенција за квалификације 

ВО - Високо образовање 

ГПОО -  

ЗВКОВ - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

ЗОСОВ - Закон о основама система образовања и васпитања 

ЗУОВ - Завод за унапређивање образовања и васпитања 

ИКТ - Информационо комуникационе технологије 

ЈИСП - Јединствен информациони систем у просвети 

ЈПОА - Јавно признати организатори активности образовања 

НАТ - Национално тело за акредитацију 

ОВУ - Образовно васпитне установе 

ОП – Оквир за праћење 

ОПВ - Оквир за праћење и вредновање 

ОШ - Основна школа 

ПВО - Предшколско васпитање и образовање 

ПИРЛС - "Progress in International Reading Literacy Study" / Међународно испитивање 
развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе 

ПИСА – "Programme International Student Assesment"/Међународни програм процене 
ученичких постигнућа 

ППП - Припремни предшколски програм 

ПУ - Предшколске установе 

РСЗ - Републички завод за статистику 

СЕС -   

СШ - Средње школе 

ТИМСС - "The Trends in International Mathematics and Science Study" 

 / Међународно истраживање трендова у знању математике и природних наука 

ФООО  - Функционалано основно образовање одраслих 
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ШУ - Школске управе 

ВШУ - Високошколске установе 

АП Акциони план  

БДП / GDP Бруто домаћи производ / Gross Domestic Product  

ВИ /AI Вештачка интелигенција / Artificial intelligence  

ГИИ / GII Глобални индекс иновативности / Global innovation index  

ДААД / DAAD Немачка служба за академску размену / Deutscher Akademischer 
Austauschdienst  

ЕВРОСТАТ / EUROSTAT Европска служба за статистику / European Statistical Office  

ЕДИ / ЕSS Европско друштвено истраживање / European Social Survey  

ЕДИФ / WB EDIF Програм за развој привредних друштава и иновација Западног Балкана / 
Western Balkans Enterprise Development and Innovation Fund  

ЕНИФ / ENIF Фонд за иновативна предузећа / Enterprise Innovation Fund  

ЕДП / EDP Процес предузетничког откривања / Entrepreneurial Discovery Process  

ЕИТ / EIT Европски институт за иновације и технологију / European Institute of Innovation 
and Technology  

EK / EC Европска комисија / European Commission  

ЕОСЦ / EOSC Европска платформа за отворену науку / European Open Science Cloud  

ЕРЦ / ERC Европски истраживачки савет / European Research Council  

ЕРА / ERA Европски истраживачки простор / European Research Area  

ЕРИК / ERIC Европски конзорцијуми за истраживачку инфраструктуру / European Research 
Infrastructure Consortium  

ЕСФРИ / ESFRI Европски стратешки форум за истраживачке инфраструктуре / European 
Strategy Forum on Research Infrastructures  

ЕУ / EU Европска унија / European Union  

ЕУ28 28 земаља чланица Европске уније  

ЕУРЕКА Европска иницијатива за истраживање и развој  

ИР Истраживање и развој ИКТ Информационо-комуникационе технологије  

ИПА / IPA Инструмент за претприступну помоћ / Instrument for Pre-Accession Assistance  

ЈЈИ / JJI Јадранско-јонска иницијатива / AII Adriatic Ionian Initiative  
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КОВИД-19 Болест коронавируса-2019/ Coronavirus disease-2019 

КОНУС  Конференција универзитета Србије  

КУЈУ Канцеларија за управљање јавним улагањима  

МАП РЕА / MAP REA Вишегодишњи национални план за регионални економски простор / 
Multi-Annual Action Plan for a Regional Economic Area  

МП Министарство привреде  

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

РС ММСП Микро, мала и средња предузећа  

МФ Министарство финансија 

НИО Научноистраживачка организација  

НТП Научно-технолошки парк  

ОЕЦД / OECD Организација за економску сарадњу и развој / Organisation for Economic 
Cooperation and Development 

ОИНИ Дубна / JINR Обједињени институт за нуклеарна истраживања у Дубни / Joint 
Institute for Nuclear Research 

ОИЦ / JRC Oбједињени истраживачки центар Европске комисије / Joint Research Center  

ОП6 / FP6 Шести оквирни програм / Sixth Framework Programme for Research and 
Technological Development (2002–2006)  

ОП7 / FP7 Седми оквирни програм / Seventh Framework Programme for Research and 
Technological Development (2007–2013)  

ОЦД Организација цивилног друштва  

ПКС Привредна комора Србије РС Република Србија  

РСД Национална валута Републике Србије, српски динар  

РЦЦ / RCC Савет за регионалну сарадњу / Reginal Cooperation Council  

РЗС Републички завод за статистику  

САНУ Српска академија наука и уметности  

СТЕМ / STEM Наука, технологија, инжењеринг и математика / Science, Technology, 
Engineering and Mathematics SCOPUS База апстраката и цитата компаније Elsevier / Abstract 
and citation database of Elsevier  

ТОНУС Тим за отворену науку у Србији  

ТТ Трансфер технологија  
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УНИДО / UNIDO Организација Уједињених нација за индустријски развој / United Nations 
Industrial Development Organization  

ФН Фонд за науку Републике Србије  

ФТЕ / FTE Еквивалент пуног радног времена / Full-time equivalent Хоризонт 2020 Хоризонт 
2020 – Оквирни програм за истраживање и иновације (2014–2020) / Horizon 2020 Framework 
Programme for Research and Innovation (2014–2020) Хоризонт Европа Хоризонт Европа – 
Оквирни програм за истраживање и иновације / Horizon Europe – Framework Programme for 
Research and Innovation  

ЦЕРН / CERN Европска организација за нуклеарна истраживања / European Organization for 
Nuclear Research  

ЦЕРИК / CERIC Централноевропски конзорцијум за истраживачку инфраструктуру / Central 
European Research Infrastructure Consortium  

ЦПН Центар за промоцију науке  

КОСТ / COST Европски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања 
/ European co-operation in the field of scientific and technical research  

4С Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 2020-2027. године 
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Основне информације 
 

Назив органа: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Седиште: Београд, Немањина 22-26 

Адреса за пријем поште: Београд, Немањина 22-26  

Матични број:17329235  

ПИБ: 102199748  

е-маil: kabinet@mpn.gov.rs  

Интернет презентација: www.mpn.gov.rs   

 

Надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у даљем тексту МПНТР, 
основано је Законом о министарствима („Службени гласник РС”, брoj 44/14). 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно је за планирање и 
развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског 
стандарда. Министарство брине о образовању надарених ученика и студената, али и  о 
инклузивном образовању. Кроз мрежу допунских школа стара се о допунском образовању 
деце наших држављана у иностранству. Такође, обавља стручно-педагошки надзор у 
предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду, врши организацију, 
вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети. 

МПНТР учествује у изградњи, опремању и одржавању предшколских уставнова, 
школа, ученичких и студентских домова и ствара услове за приступ и реализацију пројеката 
из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова 
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи. МПНТР обавља и послове који 
се односе на систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији 
научног, технолошког и привредног развоја. Предлаже и реализује  јавне политике научног и 
технолошког развоја, утврђује и реализује програме научних, технолошких и развојних 
истраживања и подстиче усавршавање кадрова за научноистраживачки рад. 

МПНТР предлаже и реализује иновациону политику, као и јавну политику и програме 
у области вештачке интелигенције. МПНТР ради на унапређивању и  на развоју иновационог 
система и научно-технолошке инфраструктуре у Републици Србији. 
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Законом о министарствима МПНТР обавља послове државне управе који се односе на: 
истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и 
ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у 
иностранству; управни наџор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и 
ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката 
предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда 
од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и 
средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и наџор над 
стручним усавршавањем запослених у просвети; признавање јавних исправа стечених у 
иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; 
унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање 
услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају 
из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 
помоћи, систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, 
технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног 
и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и 
развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и 
реализацију иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у области 
вештачке интелигенције; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија 
у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; развој 
функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-
технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност 
нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, 
изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.  

У складу са Стартегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. 
године, визија развоја образовања је да обезбеди квалитетно образовање за постизање пуног 
потенцијала становништва, а нарочито сваког детета и младе особе у Републици Србији.  
Визија развоја подразумева даљи рад на изградњи друштва и економије заснованих на знању, 
друштва које негује вредности као што су солидарност, поштовање, уважавање и јачање 
инклузивног приступа у образовању који омогућава квалитетно образовање за све и 
економије која ће бити конкурентна на европском, али и светском економском тржишту. 
Односно, тежиће се изградњи модерног и препознатљивог образовног система који ће бити 
међу системима највишег ранга у погледу квалитета образовних програма, наставних 
активности, истраживања и стручног рада. 

Мисија образовања је да се обезбеди образовање високог квалитета које служи развоју 
друштва у целини. Будућност сваке земље зависи од спремности њених грађана за што 
успешније савладавање изазова које носе 21. век, убрзани технолошки развој, узнапредовала 
глобализација и поремећаји великих размера (нпр. пандемија), а који се пре свега огледају у 
неизвесности. С обзиром на то да је једино извесна и предвидива управо непредвидивост 
промена и напретка у наредној деценији, систем образовања мора да успешно гради 
капацитете младих људи тако да по изласку из система образовања буду компетентни за 
живот и рад у 21. Веку. 
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Организациона шема Миистарства просвете, науке и технолошког развоја 
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СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН - табеларни приказ 
 

Средњорочни план МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Управе у саставу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 
Општи циљ 1: Повећан квалитет наставе и учења, праведност и доступност доуниверзитетског образовања и васпитања и ојачана васпитна 
функција образовно-васпитних установа 
Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

Показатељ(и) на нивоу општег 
циља 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у  
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Обухват деце предшколским 
васпитањем и образовањем 
(ПВО) од 6 месеци до треће 
године 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
33,51% 2020. 33 34 34.1 

Обухват деце ПВО узраста од 3 
до 5,5 година 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
65,96% 2020. 65 66 66,1 

Обухват деце у години пред 
полазак у школу (ППП) 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
97,36% 2020. 60 98 98,1 

Обухват деце предшколским 
васпитањем и образовањем 
(ПВО) 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
57,38% 2020. 57 58 58,1 

Обухват основним 
образовањем и васпитањем 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
98,1% 2019. 98 98 98,5 

Обухват средњим образовањем 
и васпитањем 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
87,4% 2019. 90 90,5 91 

Стопа осипања из основног 
образовања и васпитања 

Проценат 
(%) 

РЗС база 
података 

0,6% 2019. 0,3 0,3 0,3 

Стопа осипања из средњег 
образовања и васпитања 

Проценат 
(%) 

РЗС база 
података 

1,1% 2019. 0,5 0,5 0,5 

Стопа завршавања основне 
школе 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

97,1% 2019. 98 99,4 99,4 
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РЗС-а 
Стопа настављања образовања 
након основног образовања и 
васпитања 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
98,2% 2019. 99 99,1 99,2 

Стопа завршавања средњег 
образовања и васпитања 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
87% 2019. 89 89,5 90 

Стопа завршавања основне 
школе ученика из ромских 
насеља 

Проценат 
(%) 

МИКС 64% 2019. 66 66 66 

Ефективна стопа преласка у 
средњу школу ученика из 
ромских насеља 

Проценат 
(%) 

МИКС 55% 2019. 57 57 57 

Стопа завршавања средње 
школе ученика из ромских 
насеља 

Проценат 
(%) 

МИКС 61% 2019. 63 63 63 

Стопа завршавања основне 
школе ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом 

Проценат 
(%) 

ЈИСП 

Базна   
вредност ће 

бити позната 
2022. 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

утврђена 
базна 

вредност 
/ / 

Стопа преласка у средњу 
школу ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом 

Проценат 
(%) 

ЈИСП 

Базна   
вредност ће 

бити позната 
2022. 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

утврђена 
базна 

вредност 
/ / 

Стопа завршавања средње 
школе ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом 

Проценат 
(%) 

ЈИСП 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

утврђена 
базна 

вредност 

/ / 

Стопа учешћа ученика 
избеглица и миграната у 
образовању 

Проценат 
(%) 

Извештаји 
МПНТР 

80% 2019. 81,5 81,5 83 
 
 

Стопа учешћа одраслих у 
образовању и обукама (25-64 
године) 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
4,3% 2019. 6 6,5 7 

Стопа оних који нису у 
процесу образовања или обуке, 
а који нису запослени (15-24 
године) 

Проценат 
(%) 

Годишњи 
извештаји 

РЗС-а 
15,3% 2019. 15 14,7 14 
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Проценат младих узраста 18–24 
година који су рано напустили 
образовање и обуку 

Проценат 
(%) 

Еуростат 
база 

података 
6,6% 2019. 6 5,5 5,5 

Проценат деце и ученика 
којима је пружена додатна 
подршка од укупног броја деце 
и ученика којима је 
предложена мера додатне 
подршке 

Проценат 
(%) 

ЈИСП 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

Базна 
вредност ће 

бити позната 
2022. 

утврђена 
базна 

вредност 
/ / 

 
Посебан циљ 1.1: Унапређени настава и учење у доуниверзитетском образовању и васпитању 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Проценат основних школа које 
на спољашњем вредновању 
добијају оцену 4 на општем 
квалитету 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
вредновања 

16 2018. /  18 25 

Проценат основних школа које 
на спољашњем вредновању 
добијају оцену 1 и 2 на општем 
квалитету 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
вредновања 

32 2018. / 25 15 

        
Проценат основних школа које 
на спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Настава и учење 
 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
вредновања 

70 2018. / 75 80 

Проценат средњих школа које 
на спољашњем вредновању 
добијају оцену 4 на општем 
квалитету 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
вредновања 

17 2018. / 20 25 

Проценат средњих школа које 
на спољашњем вредновању 
добијају оцену 1 и 2 на општем 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
30,5 2018. / 25 15 



14 
 

квалитету вредновања 
Проценат средњих школа које 
на спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Настава и учење 

Проценат 
(%) 

Извештај ЗВКОВа 
након другог круга 

спољашњег 
вредновања 

70 2018. / 75 80 
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Мера : 1.1.1. Развијање нових и унапређивање постојећих стандарда квалификација и стандарда постигнућа, програма наставе и учења у 
доуниверзитетском образовању и васпитању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Сектор за предшколско и основно 
образовање и васпитање 
Сектор за средње образовање и 
васпитање и образовање одраслих 

Приходи из буџета-01 ПА0005, ПА 0006, 
ПА0010, ПА 0012,       
ПА 0016, ПЈ 4002,         
ПЈ 7025 

37.300 40.400 39.400 

Финансијска помоћ ЕУ-
56 

/ 
/ / / 

Донаторска средства - 06 2001/ ПА 0012 / 700 700 
 
 

     

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Број развијених стандарда 
квалификација усклађених са 
потребама појединца, тржишта 
рада и друштва у целини 

Број 
Објављена 

решења  
125 2020. 150 175 200 

Број ревидираних правилника о 
стандардима постигнућа у 
основном и средњем 
образовању и васпитању 

Број 
Објављени 
правилници  

0 2020. / / 2 

Број унапређених и нових 
планова и програма наставе и 
учења у основном образовању 
и васпитању 

Број 
Објављени 
правилници 

0 2020. 6 6 25 

Број нових и унапређених 
планова и програма наставе и 
учења у општем средњем 
образовању и васпитању  

Број 
Објављени 
правилници 

0 2020. 50 50 65 

Број уведених нових 
образовних профила средњег 

Број 
Објављени 
правилници 

0 2020. 0 3 / 
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уметничког образовања и 
васпитања у ликовној области  
Број нових и унапређених 
планова и програма средњег 
уметничког образовања и 
васпитања у ликовној области 

Број 
Објављени 
правилници 

0 2020. 5 5 5 

Број нових и унапређених 
планова и програма наставе и 
учења у средњем стручном и 
дуалном образовању и 
васпитању 

Број 
Објављени 
правилници 

95 2020. 115 130 145 

Број нових и унапређених 
планова 
и програма наставе и учења на 
језику и писму националне 
мањине 

Број 
Објављени 
правилници 

2 2020. 8 / / 

Број реформисаних програма 
наставе и учења Српског као 
нематерњег језика 

Број 
Објављени 
правилници 

2 2020. 1 / / 

Број усвојених нових програма 
за Матерњи језик/говор са 
елементима националне 
културе 

Број  
Објављени 
правилници 

1 2020. 1 / / 
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активнос

т 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 

(квартал и година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.1.1.1. Ревизија кључних, 
међупредметних, општих и 
специфичних предметних 
компетенција/стандарда 
компетенција 

ЗВКОВ  
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 2001/ПА 0010 12.300  10.900  10.900 

1.1.1.2. Развијање нових и 
унапређивање постојећих 
програма наставе и учења у 
основном образовању и 
васпитању 

ЗУОВ 
 

3. квартал 2023.         
4. квартал 2026.  

01 
 

2001/ПА 0005 
Пројекат 1/1 

 
500 4.000 4.000 

1.1.1.3. Анализа резултата 
гимназијских програма након 
завршетка прве генерације која 
је гимназијско образовање 
завршила 
по реформисаном програму 

ЗВКОВ  
 

1.квартал 2023. 
4.квартал 2023. 

 

01  
 

2001/ПА0010 

/ 

500 / 

2004/ПЈ 4002 500 / 

1.1.1.4. Развијање нових и 
унапређивање постојећих 
програма наставе и учења у 
општем средњем образовању и 
васпитању 

ЗУОВ  

1. квартал 2020. 
 1.  квартал 2023. 

(гимназије за 
ученике са 
посебним 

способностима) 
4. квартал 2023. 
4.квартал 2026.  
(за гимназије) 

01 

2001/ПА0005 
Пројекат 1/1 

7.000 7.000 7.000 

 

1.1.1.5. Израда нових и ЗУОВ 1. квартал 2023.  01 2001 ПА 0006 4.500 4.500 4.500 



18 
 

унапређивање постојећих 
програма наставе и учења 
средњег уметничког 
образовања и васпитања у 
ликовној области 

4. квартал 2030. Пројекат 2/1 

1.1.1.7. Развијање и 
унапређивање стандарда 
квалификација 
доуниверзитетског образовања 
у складу са Методологијом за 
развој стандарда 
квалификација 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 2001/ПА 0016 13.000 13.000 13.000 

1.1.1.8. Израда нових и 
унапређивање постојећих 
програма наставе и учења на 
језику и писму националних 
мањина по циклусима (први и 
други циклус ОШ, опште 
средње и општеобразовни део у 
средњем стручном образовању 
и васпитању) 

МПНТР 
 

1. квартал 2023. 
4. квартал 2025. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0012    

1.1.1.9. Унапређивање 
програма наставе и учења за 
Српски као нематерњи језик 

ЗУОВ 
1. квартал 2023.  
4. квартал 2027. 

06 2001/ ПА 0012 / 700 700 

1.1.1.10. Развијање нових 
програма за Матерњи 
језик/говор 
са елементима националне 
културе 

МПНТР 
1.квартал 2023. 
4.квартал 2025. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а  

2001/ ПА 0012 / / / 

1.1.1.12. Унапређивање 
методолошког оквира за развој 
програма неформалног 
образовања заснованог на 
стандарду квалификације и 
методологије за њихову 
(пр)оцену 

МПНТР 
1.квартал 2021. 
4.квартал 2024. 

06 

Донаторска 
средства 
НИРАС ИП, 

Програм 
„Знањем до 
посла – Е2Е” 

/  

 

1.1.1.13. Унапређивање 
законодавног, 
институционалног 
и методолошког оквира за 
развој 

МПНТР 
1.квартал 2022.  
4.квартал 2024. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0006 / / / 



19 
 

стандарда квалификација 
заснованих на стандардима 
занимања 

 
Мера : 1.1.2. Развој услова и подршка образовно-васпитним установама у унапређивању програма, наставе и учења у доуниверзитетском 
образовању и васпитању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран 

за спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја; 
 

01 –Буџетска средства 

2001/ ПА 0002, ПА 0003, 
ПА 0007,  ПА  0008,  ПА 
0012 
2003/ ПА 0001, ПА 0009, 
ПА 0010, ПЈ 4003 
2004 ПА 4006 

1.313.700 1.318.200 1.278.000 

06 – Донаторска средства 2001/ ПА 0012    
11- Инострана задуживања 2002/ ПЈ 4001 108.500 / / 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број обучених стручних сарадника 
и просветних саветника за 
подршку ПУ за развијање 
предшколских програма на основу 
Основа програма ПВО 

Број 
 

Листа обучених 
стручних сарадника и 
просветних саветника; 

извештаји са обуке 

0 2020. 150 150 160 

Број акредитованих обука за 
примену нових ОП 
 

Број 
 

Акредитовани Програми 
обуке за примену нових 

ОП 
7 2020. 2 1 / 

Број обучених професионалаца из 
5 центара кластера (Земун, Чачак, 
Нови Сад, Пирот, Лозница) 

Број 

Листа обучених 
професионалаца из 5 

центара кластера; 
извештаји са обука 

0 2020. 90 / / 
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Број подржаних ПУ за развијање 
програма ВОР у складу са новом 
програмском концепцијом 

Број 

Извештаји о подршци 
ПУ за развијање 

програма ВОР у складу 
са новом програмском 

концепцијом 

33 2020. 45 84 / 

Проценат обучених васпитача и 
стручних сарадника за примену 
нове програмске концепције 
(кумулативно) 

% 
 

Листе обучених 
васпитача и стручних 

сарадника 
22 2020. 41 57 / 

Број обучених стручних сарадника Број 
Листе обучених 1300 

стручних сарадника ОШ 
0 2020. 650 650 / 

Проценат обучених наставника за 
остваривање наставе по новим 
програмима наставе и учења у 
основном образовању и васпитању 

% 
(кумулат

ивно) 

Листа обучених 
наставника за 

остваривање наставе по 
новим програмима 
наставе и учења; 

извештаји са обука 

0 2020. До 25 До 5 До 5 

Проценат обучених наставника за 
остваривање наставе по новим 
програмима наставе и учења у 
општем средњем образовању и 
васпитању 

% 
 

Листа обучених 
наставника за 

остваривање наставе по 
новим програмима 
наставе и учења; 

извештаји са обука 

0 2020. До 25 До 5 До 5 

Проценат наставника обучених за 
остваривање нових изборних 
програма у општем средњем 
образовању и васпитању 

% 
 

Листе обучених 
наставника који 

реализују нове изборне 
програме; извештаји са 

обука 

0 2020. До 25 До 5 До 5 

Проценат обучених наставника за 
остваривање наставе по новим 
програмима наставе и учења у 
средњем уметничком образовању 
и васпитању 

% 
 

Листа обучених 
наставника за 

остваривање наставе по 
новим програмима 
наставе и учења; 

извештаји са обука 

0 2020. До 50 До 50 До 30 

Број обучених наставника за 
остваривање наставе по новим 
програмима наставе и учења у 
средњем стручном и дуалном 
образовању и васпитању 
 

Број 
 

Листа обучених 
наставника за 

остваривање наставе по 
новим програмима 
наставе и учења; 

извештаји са обука 

0 2020. 5.000 1.000 1.000 
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Број обучених просветних 
саветника, екстерних евалуатора и 
саветника спољних сарадника за 
праћење примене нових стандарда 
постигнућа 

Број  
 

Извештај ЗВКОВ-а 0 2020. / / 400 

Број нових акредитованих 
програма стручног савршавања 
наставника на језицима 
националних мањина на којима се 
остварује образовно-васпитни 
процес 

Број Решења о акредитацији 56  2020. 50 / / 

Проценат прилагођених уџбеника 
за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у основној школи 

% 

Уџбеници прилагођеног 
фонта/формата у складу 
са захтевима школа и 
потребама ученика 

100 2020. 100 100 100 

Успостављена процедура 
обезбеђивања прилагођених 
уџбеника за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом у 
средњој школи 

ДА/НЕ 

Уџбеници прилагођеног 
фонта/формата у складу 
са захтевима школа и 
потребама ученика 

НЕ 2020. / / ДА 

Проценат школа са једносменском 
организацијом које спроводе 
обогаћени програм подршке 
развоју ученика кроз васпитни рад 

% 

Извештаји праћења и 
евалуације о раду школа 
са једносменском 
организацијом који се 
односе на спроведене 
активности и учешће 
ученик 

17 2020. 20 25 30 

Нови правилник о програму свих 
облика рада стручних сарадника у 
образовно-васпитним установама 

ДА/НЕ Службени гласник  НЕ 2020. ДА / / 

 
 
 
 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 
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активност 
 

обезбеђују 
средства 

1.1.2.1. Подршка развијању 
различитих облика и програма 
васпитнообразовног рада у 
складу са Основама програма 
ПВО 

МПНТР 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

11 
2002/ПЈ 4001 

(4242) 
94.000 / / 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

11 
2002/ПЈ 4001 

(4249) 
14.500 / / 

1.1.2.2. Оснаживање људских 
ресурса за остваривање нових 
и унапређених програма 
наставе и учења у основном, 
општем средњем, уметничком, 
средњем стручном и дуалном 
образовању и васпитању 

ЗУОВ 
1. квартал 2019. 
4. квартал 2024. 

01 2001/ ПА 0007 20.000 20.000 20.000 

1.1.2.3. Обезбеђивање услова 
за стицање квалификација 
наставника за реализацију 
изборног програма Матерњи 
језик/говор са елементима 
националне културе (посебно 
за реализацију програма 
Ромски језик са елементима 
националне културе) 

МПНТР 
1 квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

Потребно 
обезбедит

и 
донаторск

а 
средства 

/ / / / 

1.1.2.4. Развој и акредитација 
програма сталног стручног 
усавршавања наставника 
на језицима националних 
мањина на којима се остварује 
образовноваспитни процес и 
остваривање обука 

ЗУОВ 
1 квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 2001/ПА 0007 1.200 1.200 / 

1.1.2.5. Обезбеђивање 
уџбеника прилагођеног 
фонта/формата у складу са 
захтевима школа и 
потребама ученика у основној 
школи 

Центар за 
нискотира

жне 
уџбенике 

1 квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 2003/ ПА 0010 20.000 20.000 20.000 

1.1.2.6. Обезбеђивање 
бесплатних уџбеника за 
одговарајуће групе ученика 
основних школа 

МПНТР Континуирано 01 
2003/ПА 0010 

(5151) 
677.000 677.000 677.000 
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1.1.2.7. Богаћење библиотечког 
фонда библиотека основних 
школа публикацијама од 
значаја за образовање и 
васпитање 

МПНТР Континуирано 01 2003/ПА 0010 50.000 50.000 50.000 

1.1.2.8. Набавка дигиталних 
образовних садржаја – 
дигиталних уџбеника за 
ученике основних школа 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2024. 

01 
2003/ ПЈ 4003 

/5151 
500.000 500.000 500.000 

1.1.2.9. Стварање услова за 
обезбеђивање прилагођених 
уџбеника за средње школе 

МПНТР 
1. квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2004/ ПЈ 4006 / / / 

1.1.2.10. Јачање капацитета 
просветних саветника, 
екстерних евалуатора и 
саветника спољних сарадника 
за праћење примене нових 
стандарда постигнућа 

ЗВКОВ 
1 квартал 2023. 
4. квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0008 

/423 
/ 1.000 / 

1.1.2.11. Унапређивање 
капацитета просветних 
саветника, екстерних 
евалуатора, саветника спољних 
сарадника да прате на који 
начин и у којој мери 
наставници подржавају и прате 
развојкључних компетенција 
код ученика и да пружају 
подршку наставницима 

ЗВКОВ 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2024. 

01 
2001/ПА 0002 

 
37.500 37.500 / 

01 2001/ПА 0012 1.000 1.000 1.000 

01 2001/ПА 0008 / 3.000 / 

1.1.2.12. Развијање 
аутентичних школских модела 
са програмима и активностима 
који ће се остваривати у 
школама са 
једносменском организацијом 

МПНТР 
3. квартал 2020.  

и даље 

01 – 
редовна 

издвајања 
2003/ ПА 0001 / / / 

1.1.2.13. Обезбеђивање 
педагошких асистената са 
знањем знаковног језика и 
Брајевог писма 

МПНТР 
1. квартал 2023. 
4. квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0012 

/4242 
/ 500  

1.1.2.14. Акредитација 
програма сталног стручног 
усавршавања педагошких 

ЗУОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2003/ ПА 0009 / / / 
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асистената за употребу српског 
знаковног језика и Брајевог 
писма 
1.1.2.15. Примена обука за 
развијање компетенција за 
демократску културу на основу 
Референтног оквира за КДК 
Савета Европе 

МПНТР 
1.квартал  2022.  
4.квартал 2024. 

01 
2001/ ПА 0012 

/4242 
2.000 2.000 500 

06 
Донаторск

а 
средства 

2001/ ПА 0012  762 * * 

1.1.2.16. Преиспитивање 
статуса и позиције предмета 
Грађанско васпитање у 
образовно-васпитном систему 
и редефинисање начина 
стручног оспособљавања 
наставника грађанског 
васпитања. 

МПНТР 
1.квартал  2022.  
4.квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0002    

1.1.2.17. Оснаживање 
структура које прате 
остваривање права детета у 
образовно-васпитном систему 
кроз различите обуке 
просветних инспектора 
републичких, покрајинских и 
општинских), спољних 
саветника, просветних 
саветника о правима детета. 

МПНТР 
1.квартал  2022.  
4.квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 0002 
2001/ ПА 0003 

   

1.1.2.18. Оснаживање 
капацитета ОВУ за планирање, 
остваривање и вредновање 
наставе и других облика  
образовноваспитног рада у 
складу са реформом 
образовања 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2024. 

01 2003/ПА 0009 5.000 5.000 5.000 

 
  



25 
 

Мера : 1.1.3. Подршка образовно-васпитним установама у јачању васпитне функције 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

 01 – редовна издвајања 

2001/ПА 0002, ПА 0003, ПА 
0004, ПА 0007, ПА 0009, 
ПА 0010, ПА 0012, ПА 
0016, ПА 0019, ПА 0020 

11.760 11.600 2.500 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Формиран етички одбор ДА/НЕ 
Решење о 

образовању 
етичког одбора 

НЕ 2020. ДА / / 

Број нових акредитованих обука у 
области заштите од насиља, 
злостављања, занемаривања, 
искриминације, унапређивања родне 
равноправности, очувања менталног 
здравља, заштите репродуктивног 
здравља, здравих стилова живота и 
превенције ризичних облика понашања 
деце и младих 

Број 
(кумулативно) 

Решења о 
акредитацији 

0 2020. 3 3 4 
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Број новообучених представника 
ОВУ у области заштите од 
насиља, злостављања и 
занемаривања, дискриминације, 
унапређивања родне 
равноправности, очувања 
менталног здравља, унапређења 
репродуктивног здравља и 
превенције ризичних облика 
понашања деце и младих 

Број 
(кумулативно) 

Листа 
представника 

ОВУ; извештаји са 
обуке 

0 2020. 600 1000 1500 

Број информисаних ученика и 
родитеља који су приступили 
садржајима из области заштите 
од насиља, злостављања и 
занемаривања, дискриминације 

Број 
(кумулативно) 

Број посета 
порталу „Чувам 

те” 
0 2020. 800 900 1200 

Број акредитованих обука за 
јачање капацитета ученика за 
остваривање активности које се 
односе на образовање за одрживи 
развој 

Број 
(кумулативно) 

Решења о 
акредитацији 

0 2020. 1 1 1 

Број обучених представника ОВУ 
за јачање капацитета ученика за 
остваривање активности које се 
односе на образовање за одрживи 
развој 

Број 
(кумулативно) 

Листа 
представника 

ОВУ; 
Извештаји са 

обуке 

0 2020. 600 600 650 

Број нових акредитованих 
програма обуке за спровођење 
активности професионалне 
оријентације и каријерног вођења 
и саветовања ученика основне и 
средње школе 

Број 
Решења о 

акредитацији 
0 2020. 2 / / 

Број обучених представника 
школа за спровођење активности 
професионалне оријентације и 
каријерног вођења и саветовања 
ученика основне и средње школе 

Број 

Листа обучених 
представника 

школа; извештаји 
са обуке 

0 2020. 200 200 1800 

Број промоција Правилника о 
стандардима услуга каријерног 
вођења и саветовања („Службени 
гласник РС ”, 43/19) 

Број 
Извештаји са 
реализованих 

промоција 
0 2020. 10 10 10 
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Број ЈПОА који имају одобрење за 
активност КВиС 

Број 
Решење о 

одобравању 
статуса 

0 2020. 5 5 5 

Број одобрених програма КВиС 
унетих у подрегистар ЈПОА 

Број 
Решење о 

одобравању 
програма за КВис 

0 2020. 5 5 5 

Проценат новоформираних 
спортских секција на нивоу 
школе 

% Извештаји школа 0 2020. 100 / / 

Број ученика који учествују у 
школским општинским 
спортским такмичењима 

Број 
(кумулативно) 

Извештај Савеза 
за школски спорт 

Србије 
102.543  2020. 115.000 130.000 145.000 

Број девојчица укључених у 
школска спортска такмичења 

Број 
(кумулативно) 

Извештај Савеза 
за школски спорт 

Србије 
45.805  2020. 50.000 56.000 60.000 

Број акредитованих програма 
обука за представнике ОВУ за 
реализацију активности 
усмерених на развој 
предузетничке и финансијске 
компетенције ученика 

Број 
Решење о 

акредитацији 
12 2020. 11 11 12 

Број регистрованих ученичких 
задруга у установама образовањ и 
васпитања 

Број 
(кумулативно) 

Агенција за 
привредне 
регистре 

83 2020. 250 350 400 

Број ученика који учествују на 
свим школским, општинским, 
окружним и републичким 
такмичењима и смотрама које 
организује МПНТР/стручна 
друштва 

Број 

Извештаји 
организатора 
такмичења и 

смотри о 
реализованим  

такмичењима и 
смотрама на свим 

нивоима 

Приближно 
180 000 

(2019/20, 
ковид 19) 

8134 
(републичка 
такмичења 
2018/19), 

 20 
(међународна 
такмичења) 

Школска 
2019/2020. 

280.000 
(основно) 

8.400 
(средње) 

300.000 
(основно) 

8.700 
(средње) 

310.000 
(основно) 

9.000 
(средње) 

Развијен софтвер за праћење 
физичког и моторичког развоја 
ученика у основном и средњем 
образовању 

ДА/НЕ Сервер ЗВКОВ-а НЕ 2023. / ДА  
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.1.3.1 Израда кодекса 
етичког понашања запослених 
у образовању и васпитању и 
формирање етичког одбора 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 0002, ПА 
0003, ПА 0004 

   

1.1.3.2. Развијање и 
остваривање програма обуке и 
приручника за оснаживање 
представника ОВУ за 
спровођење превентивних и 
интервентних активности у 
области заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања, 
дискриминације, родне 
равноправности, очувања 
менталног здравља, 
унапређења репродуктивног 
здравља и превенције ризичних 
облика понашања деце и 
младих 

МПНТР 
2. квартал 

2022. 4. 
квартал 2022. 

01 
2001/ПА 0012 

(424) 
3.760   

1.1.3.3. Едукација у области 
безбедности саобраћаја 
презентовањем садржаја 
Основи безбедности у 
саобраћају за ученике 
основних и средњих школа и 
родитеље 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2003/ПА 0001 
2004/ПА 0001, ПА 

0003 
/ / / 

1.1.3.4. Развијање и 
реализација обука за јачање 
капацитета ученика за 
остваривање активности које 
се односе на одрживи развој и 
колективну добробит 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024. 

01 2001/ПА 0007 1.500 1.500 1.500 

1.1.3.5. Анализа резултата ЗВКОВ 1.квартал 01 2001/ПА 0010  1.000 1.000 
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ICCS 2022 (International Civic 
and Citizenship Education 
Study) 

 2023. 
4.квартал 

2024. 

1.1.3.6. Анализа резултата 
ПИРЛС 2021. 

ЗВКОВ 

1.квартал 
2023. 

4.квартал 
2023. 

01 2001/ПА 0010  1.000  

1.1.3.7. Развој и реализација 
обука за јачање капацитета 
представника ОВУ за 
реализацију активности 
повезаних са деловањем за 
одговорно грађанство 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 
 

2001/ПА 0007 
423 

 
1.500 1.500  

1.1.3.8. Промоција 
Правилника о стандардима 
услуга каријерног вођења и 
саветовања („Службени 
гласник РС”, 43/19) 
 

АЗК 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0016 / / / 

1.1.3.9. Развијање програма 
обуке и остваривање обуке за 
спровођење активности 
професионалне оријентације и 
каријерног вођења и 
саветовања ученика основне и 
средње школе 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0020 / / / 

1.1.3.10. Испитивање 
интересовања ученика за 
школским спортским 
активностима и потреба 
родитеља за укључивањем 
деце у спортске активности и 
дефинисање општих и 
специфичних препорука за 
национални ниво на основу 
резултата испитивања 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2003/ПА 0001 / / / 

1.1.3.11. Популаризација 
женског спорта 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2023. 

01 2001/ПА 0019 5.000 5.000  

1.1.3.12. Успостављање ЗВКОВ 1.квартал 01 2001/ ПА 0009 / 2.500 / 
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система праћења физичког 
развоја и развоја моторичких 
способности ученика у 
основном и средњем 
образовању 

2023. 
4.квартал 

2023. 

 
 

Посебан циљ 1.2: Унапређен систем за осигурање квалитета у доуниверзитетском образовању и васпитању  
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Сектор за предшколско и основно образовање и 
васпитање, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих 

Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља 

Jединица 
мере 

 
Извор провере 

Почетн
а 

вредно
ст 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност 
у 2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Проценат школа које примењују 
дијагностичко оцењивање 
(иницијално тестирање) 

Проценат 
Извештај просветних 
саветника и саветника 

спољних сарадника 
0 2020. 40% 50% 70% 

Србија континуирано учествује у 
међународним спитивањима 
процене ученичких постигнућа 
(ПИСА, ПИРЛС, ТИМСС) 

ДА/НЕ 

Извештаји о резултатима 
ученика Србије на 

међународним 
испитивањима 

процене ученичких 
постигнућа 

НЕ 2020. ДА / / 

Проценат школа које добијају 
најниже оцене на стандарду – 
Вредновање које је у функцији 
учења 

Проценат 
Извештај ЗВКОВ-а на крају 

другог круга екстерног 
вредновања 

8,6 2018. 20 10 8 

Успостављен систем праћења и 
вредновања Националног модела 
дуалног образовања 

ДА/НЕ 

Извештај МПНТР и 
Комисије за развој и 

праћење дуалног 
образовања 

НЕ 2020. НЕ НЕ НЕ 

Ревидиран и спроведен завршни 
испит на крају сновног образовања и 
васпитања на начин да се њиме мери 
шири спектар компетенција, нивоа и 
постигнућа ученика 

ДА/НЕ 
Правилник о завршном 

испиту 
на крају основне школе 

НЕ 2020. ДА /  

Успостављене основе за нови систем ДА/НЕ Измењен ЗОСОВ НЕ 0 / ДА / 
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националних тестирања 

Унапређен оквир за осигурање 
квалитета у неформалном образовању 

ДА/НЕ 
Измењен Закон о 

образовању 
одраслих и Закон о НОКС-у 

НЕ 2020. / /  

Развијена Методологија за праћење 
ефеката примене нових 
квалификација на запошљавање и 
целоживотно учење на основу 
података из профила сектора (подаци 
о кретању ученика на тржишту рада и 
наставку образовања) 

ДА/НЕ Извештај АЗК НЕ 2020. ДА / / 

 
Мера : 1.2.1. Унапређивање система самовредновања и спољашњег вредновања рада установа 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

Орган (или сектор органа) 
oдговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 
 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 202. 

 01 –Буџетска средства 2001/ ПА 0002, ПА 0008, 
ПА 0016 

351.740 351.740 351.740 

 56-Финансијска помоћ  ЕУ 2001/ПЈ 7025, ПЈ 7082 62.540 64.900 64.900 
 06- Донације од 

међународних организација 
 *   

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број јавно доступних материјала који 
подржавају самовредновање и спољашње 
вредновање образовноваспитних 
установа 

Број 
 

Интернет 
страница и 
релевантне 

платформе за 
учење ЗВКОВ-а и 

МПНТР 

0 2020. 1 / / 

Проценат извештаја који показују да се 
самовредновање образовноваспитних 
установа спроводи у складу са 
прописима и утврђеним методолошким 
захтевима 
 

% 
(кумулат 

ивно) 
 

Извештаји 
саветника – 

спољних 
сарадника 

0 2020. 60 80 80 
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Проценат просветних саветника 
обухваћених најмање једном 
обуком/саветовањем на нивоу 
године за осигурање квалитета 
самовредновања 

% 
Извештаји 

реализатора обука 
0 2020. 35 30 100 

Проценат унапређених акционих планова 
за развој установе након поступања 
саветника – спољних сарадника 

% 

Извештаји 
саветника – 

спољних 
сарадника 

0 2020. 35 50 60 

Број докумената јавне политике из 
области образовања коју си донети на 
основу резултата  самовредновања 
и спољашњег вредновања 
образовно-васпитних установа 

Број 

Документи јавне 
политике 

из области 
образовања 

0 2020. 3 3 4 

Развој стандарда и процедура за 
самовредновање и  спољашње 
вредновање рада ЈПОА 

ДА/НЕ Извештај МПНТР НЕ 2020. НЕ НЕ НЕ 

Број извештаја у екстерном вредновању 
рада ЈПОА 

Број  АЗК 0 2020. 10 10 10 

Број обука намењених унапређивању 
капацитета Агенције за квалификације за 
примену стандарда за самовредновање и 
спољашње вредновање ЈПОА 

Број 
Извештај МПНТР, 

АЗК 
 

0 2020. 1 3 3 
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почетак 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.2.1.1. Развој материјала за 
подршку примене 
самовредновања и 
спољашњег 
вредновања рада установа 

ЗВКОВ 
1. квартал 

2022. 
и даље 

01 
2001/ПА 0008 

(423) 
350 350 350 

1.2.1.2. Организација и 
реализација континуираног 
стручног усавршавања 
просветних саветника за 
вредновање рада установа и 
пружање стручне подршке 
установама у области 
самовредновања 

МПНТР 
1. квартал 

2022. 
и даље 

01 
2001/ПА 0002 

(424) 
1.240 1.240 1.240 

1.2.1.3. Спровођење 
праћења и евалуације 
примене постојећих 
стандарда квалитета рада 
установа 

ЗВКОВ 

2. квратал 
2023. 

 4. квартал 
2024. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0008    

1.2.1.4. Припрема и 
презентовање годишњих и 
циклусних извештаја о 
резултатима спољашњег 
вредновања који садрже 
податке на нивоу стандарда 
и показатеља квалитета 

ЗВКОВ 
3. квартал 

2023. 
 и даље 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0008    

1.2.1.5. Анализа резултата 
спољашњег вредновања у 
оквиру рада НПС, 
надлежних сектора МПНТР, 
ЗУОВ и ЗВКОВ и 
предлагање мера за 
интервенцију 

ЗВКОВ 
3. квартал 

2023. 
 и даље 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0008    
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1.2.1.6. Унапређивање 
нормативног оквира за 
развој 
неформалног образовања 
одраслих 

МПНТР 
1.квартал 2021. 
4.квартал 2023. 

56 2001/ПЈ 7028 4.720 4.720 4.720 

1.2.1.7. Развој методологије 
за 
праћење ефеката примене 
квалификација на 
запошљавање и 
целоживотно учење 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

06 

Донаторска 
средства – ГИЗ    у 

оквиру пројекта 
DECIDE 

Висина 
средстава 

није позната 
/ / 

1.2.1.8. Развој стандарда и 
процедура за 
самовредновање и 
спољашње вредновање рада 
ЈПОА  
(активност је завршена, 
очекујемо само 
објављивање Правилника о 
самовредновању и 
спољашњем вредновању у 
Службеном гласнику у 
првом кварталу 2022. 
године.) 

МПНТР 
1.квартал 2021. 
1.квартал 2022. 

Донаторска 
средства 

– Тим 
за социјално 

укључивање и 
смањење 

сиромаштва 
Владе 

Републике 
Србије, 

Програм 
„Знањем до 

посла – Е2Е” 
Донаторска 

средства 
Европска 

банка 
за обнову и 

развој 

Програм „Знањем 
до посла 

– 
Е2Е 

” 
30.000CHF 

Европска банка за 
обнову и развој 

13.000 ЕУР 

/ / / 

1.2.1.9. Израда извештаја о 
самовредновању и 
екстерном 
вредновању рада ЈПОА 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 
2001/ПА 0016 

(424900) 
500 500 500 

1.2.1.10. Унапређивање 
капацитета Агенције за 
квалификације за примену 
стандарда за 
самовредновање и 
спољашње вредновање 
ЈПОА кроз развој и 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ ПЈ 7082 7.080 5.900 5.900 
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остваривање релевантних 
обука 
1.2.1.11. Праћење ефеката 
примене квалификација на 
запошљавање и 
целоживотно 
учење 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0016 / / / 

1.2.1.12. Унапређивање 
оквира осигурања квалитета 
у 
образовању одраслих 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ПЈ 7082 34.220 38.940 38.940 

1.2.1.13. Формирање база 
стручњака за примену 
система 
НОКС - а 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ПЈ 7082 9.440 9.440 9.440 

1.2.1.14. Унапређивање 
капацитета Агенције за 
квалификације за примену 
стандарда за одобравање 
статуса ЈПОА 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ПЈ 7082 7.080 5.900 5.900 

1.2.1.15. Разматрање 
могућности да се оквир 
стандарда квалитета 
обогати стандардима 
специфичним за школе за 
образовање ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом 

ЗВКОВ 
1.квартал 2023. 
3.квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0008    

 
Мера : 1.2.2. Унапређивање система и процеса за праћење напредовања ученика 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран 
за спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Сектор за предшколско и основно 
образовање и васпитање 
Сектор за средње образовање и 
васпитање и образовање одраслих 

01 –буџетска средства 2001/ ПА 0008, ПА 0009, 
ПА 0010, ПА 0012,          
ПЈ 4005 
2003/ ПА 0008 

416.051 375.546 54.470 
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2004/ПА 0010 
06- Донације од 
међународних 
организација 

2001/ПА 0010 22.000 22.000 / 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Израђен концепт Центра за 
националнеис испите 

ДА/НЕ 
 

Концепт 
Центра за 

националне 
испите 

НЕ 2020. НЕ НЕ НЕ 

Проценат школа којима је 
пружена подршка у примени 
дијагностичког оцењивања 
(иницијално тестирање) 

% 
(кумулативно) 

 

Извештај 
просветних 
саветника и 
саветника 
спољних 

сарадника 

0 2020. 60 100 / 

Број обучених представника 
ОВУ у области развоја тестова, 
диференцијације наставе и 
формативног оцењивања 

Број 

Листа 
представника 

ОВУ; 
извештаји са 

обуке 

0 2020. 2.000 2.000 2.000 

Обезбеђено континуирано 
учешће Србије у међународним 
испитивањима процене 
ученичких постигнућа (ПИСА, 
ПИРЛС, ТИМСС) 
 

Број 
 

Извештаји о 
резултатима 

ученика Србије 
на 

међународним 
испитивањима 

процене 
ученичких 
постигнућа 

2 2020. 1 ПИРЛС 1 ПИСА / 

Иновирана методологија 
завршног испита на крају 
основне школе 
 

ДА/НЕ 

Стручно 
упутство о 

спровођењу 
завршног 

испита на крају 
основног 

образовања и 
васпитања 

НЕ 2020. НЕ НЕ НЕ 

Број обучених писаца задатака Број Извештај 0 2020. 80 80 / 
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за састављање испитних 
питања и оцењивање задатака 
 

ЗВКОВ-а 

Развијен и објављен Програм 
националних тестирања 

Број 
План и 

програм рада 
ЗВКОВ-а 

Број 2020. / 1 / 

 
 

Назив активности: Орган 
(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 

(квартал и година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.2.2.1. Израда концепта 
Центра за националне 
испите 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
ЗВКОВ    

1.2.2.2. Израда концепта 
оцењивања који поставља 
учење у центар 
евалуативних активности 
наставника 

ЗВКОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 
2001/ПА 0008 

(423) 
500   

1.2.2.3. Развој инструмената 
за реализацију 
формативног 
оцењивања и иницијалних 
тестова за испитивање 
ученичких образовних 
постигнућа у основном и 
средњем образовању и 
васпитању 

ЗВКОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0008 

(423) 
2.500 2.500  

1.2.2.4. Обучавање 
наставника у области 
развоја 
тестова, диференцијације 
наставе и формативног 
оцењивања 

ЗВКОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0009 

/423 
3.500 3.500 / 

1.2.2.5. Континуирано 
вршење процене квалитета 

МПНТР/Ш
У 

1. квартал 2023. 
 и даље 

01 
2001/ПА 0012  

/423500 
2.100 2.100 2.100 
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рада наставника у области 
наставе и учења 

1.2.2.6. Пружање подршке 
школама у примени 
дијагностичког оцењивања 
(иницијално тестирање) 

ЗВКОВ 

4.квартал 2022. 
(Од 

школске2022/23. 
године 

континуирано) 

01 

2001/ПА 0008 
/423 

3.000 3.000 3.000 

2001/ПА 0009 /423 150 150 150 

1.2.2.7. Успостављање 
система државне матуре 
(пилотирање) 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2004/ПА 0010 199.408 199.408 / 

2001/ПА 0008 98.200 98.200 / 

1.2.2.8. Обезбеђивање 
континуираног учешћа 
Србије у међународним 
испитивањима процене 
ученичких постигнућа 
(ПИСА, ПИРЛС, ТИМСС) 
и 
извештавање о резултатима 

ЗВКОВ 

 (од 2021 године 
континирано) 

4.квартал 2024. 
 

01 2001/ ПЈ 4005 16.078 16.078 / 

06 2001/ПА 0010 22.000 22.000 / 

01 
 

2001/ПА 0010 7.200 7.200 7.200 

1.2.2.9. Унапређење 
капацитета писаца задатака 
за састављање испитних 
питања и оцењивање 
задатака 

ЗВКОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 
2001/ПА 0010 

 
500   

1.2.2.10. Реализација 
завршног испита у складу 
са 
новом методологијом 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. кавртал 2024. 

01 

2003/ ПА 0008 
 

2001/ПА 0008 
 

35.000 
 

4.715 

35.000 
 

7.020 

35.000 
 

7.020 

1.2.2.11. Обрада података и 
извештавање о резултатима 
завршног испита у складу 
са 
новом методологијом 

ЗВКОВ 
1. квартал 2022. 
4. кавртал 2022. 

01 
2001/ПА 0010 

(423) 
500 / / 

1.2.2.12. Развијање 
методологије спровођења 
националних тестирања 

ЗВКОВ 
1. квартал 2022. 
4. кавртал 2023. 

01 
2001/ ПА 0010 

(423) 
500 500 / 

1.2.2.13. Утврђивање 
циљева 
националних тестирања, 
наставних предмета и избор 

ЗВКОВ 
1. квартал 2023. 
4. кавртал 2023. 

01 
2001/ПА 0010 

(423) 
/ 800 / 
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образовних стандарда и 
исхода који ће бити 
тестирани 

 
Мера : 1.2.3. Развој, успостављање и примена оквира за праћење и вредновање нових програма наставе и учења 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања 

01 –Буџетска средства 
 

2001/ ПА 0010 800 1.300 / Сектор за дуално образовање и 
васпитање 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број сумарних извештаја о 
вредновању спровођења и 
ефеката нових програма 
наставе и учења у 
доуниверзитетском образовању 
и васпитању 
 

Број 
 

Годишњи сумарни 
извештаји и анализе 
МПНТР и ЗВКОВ-а 

о 
вредновању 

спровођења и 
ефеката нових 

програма 
наставе и учења у 

доуниверзитетском 
образовању и 

васпитању 

0 2020. 1 1 1 

Број школа у којима је 
остварено праћење и 
вредновање Националног 
модела дуалног образовања 
 
 

Број 

Извештаји МПНТР и 
Комисије за развој и 
праћење дуалног 

образовања 

0 2020. 30 35 40 
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Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи активност 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финанс
ирања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.2.3.1. Креирање 
методолошког оквира за 
праћење и вредновање 
спровођења и ефеката 
нових 
програма наставе и учења у 
доуниверзитетском 
образовању и васпитању 

ЗВКОВ 

1.квартал 
2022.  

4.квартал 
2022. 

01 
2001/ПА 0010 

/423 
800 / / 

1.2.3.2. Континуирано 
прикупљање података о 
примени и ефектима нових 
програма наставе и учења у 
доуниверзитетском 
образовању и васпитању 

ЗВКОВ 

1.квартал 
2023.  

4.квартал 
2023. 

01 
2001/ПА 0010 

/423 
/ 800 / 

1.2.3.3. Анализирање 
података 
и писање извештаја о 
примени 
и ефектима нових програма 
наставе и учења у 
доуниверзитетском 
образовању и васпитању 

ЗВКОВ 

1.квартал 
2023.  

4.квартал 
2023. 

01 
2001/ПА 0010 

/423 
/ 500 / 

1.2.3.4. Развој и 
успостављање 
система за праћење и 
вредновање Националног 
модела дуалног образовања 

МПНТР 
2021. завршен 

пројекат 
01 

06 
СДЦ пројекат 

„Подршка 
развоју дуалног 

образовања” 
у 2021. (1.300) 

/ / / 
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Посебан циљ 1.3: Успостављени темељи за развој дигиталног образовања на доуниверзитетском нивоу 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Проценат школа које 
испуњавају неопходне услове 
за реализацију хибридног 
(мешовитог) и онлајн 
образовања 

% 
(кумулативно) 

 

Извештај 
Координацио

ног тела 
 

0 2020. 100 100 100 

Проценат ОВУ које 
унапређују дигиталне 
капацитете на основу 
резултата самовредновања 

% 
(по години) 

Развојни план 
установе са 
дефинисаним 
дигиталним 
сегментом,Из
вештаји 
ЗВКОВ-а 

0 2020. 30 30 30 

Успостављен и стављен у 
функцију Јединствени 
информациони систем 
просвете 

ДА/НЕ 
Генерисани 
извештаји 

НЕ 2020. ДА / / 

Успостављене државна 
онлајн основна школа и 
државна онлајн гимназија 

Број 
(по години) 

Регистар 
установа у 
оквиру 
ЈИСП-а 

0 2020. 1 1 30 

Развој дигиталног 
образовања се континуирано 
прати 

да/не 
Годишњи 
извештај 
МПНТР 

НЕ 2020. ДА / / 
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Мера : 1.3.1. Развој дигиталног образовања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –Буџетска средства 2001/ ПА 0007, ПА 0008, 
ПА 0009, ПЈ 4016 
2003/ ПА 0001 
2004 /ПА 0001, ПА 0003 

26.056 16.122 5.000 

06 – Донаторска средства 2001/ ПА 0009 49.897 19.370 19.370 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Ревидиран Оквир дигиталних 
компетенција наставника 

ДА/НЕ 

Интернет 
странице 
МПНТР и 
ЗВКОВ-а 

НЕ 2020. ДА ДА / 

Усвојен Оквир дигиталних 
компетенција васпитача 

ДА/НЕ 

Интернет 
странице 
МПНТР и 
ЗВКОВ-а 

НЕ 2020. ДА ДА / 

Проценат запослених у 
школама који су прошли обуке 
за примену иновативних 
педагошких приступа који 
интегришу ИКТ у образовни 
процес, заснованих на Оквиру 
дигиталних компетиција 
наставника 

%  
(по години) 

Листа 
обучених 

представника 
школа; 

извештаји са 
обуке; 

уверења са 
сајта ЗУОВ-а 

5% 
 

2020. 
 

5% 
наставника 
разредне 
наставе  

3% 
предметних 
наставника 

(други циклус 
основног 

образовања) 
5% 

предметних 
наставника 
(гимназије 
природног, 

5% 
наставника 

разредне 
наставе 

4% 
предметних 
наставника 

(други циклус 
основног 

образовања) 
5% 

предметних 
наставника 
(гимназије 
природног, 

5% 
наставника 

разредне 
наставе 

4% 
предметних 
наставника 

(други циклус 
основног 

образовања) 
5% 

предметних 
наставника 
(гимназије 
природног, 
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друштвеног и 
општег смера) 

3% 
предметних 
наставника 

(средње 
стручно 

образовање) 

друштвеног и 
општег смера) 

4% 
предметних 
наставника 

(средње 
стручно 

образовање) 

друштвеног и 
општег смера) 

4% 
предметних 
наставника 

(средње 
стручно 

образовање) 
Проценат школа које 
примењују „селфи” инструмент 
у процесу самовредновања 
дигиталних капацитета 
образовне установе 

 
%  

(кумулативно) 

Извештаји 
ЗВКОВ-а 

50 2020. 65 70 75 

Проценат школа које имају 
дефинисан дигитални сегмент 
Развојног плана установе 

%  
(по години) 

Извештаји 
ЗВКОВ-а 

0 2020. 30 30 1 

Скуп индикатора за дугорочно 
праћење развоја дигиталног 
образовања 

Остварен 
активност 

Интернет 
страница 
ЗВКОВ-а 

НЕ 2020. / ДА ДА 

Формирано Координационо 
тело за реализацију образовања 
на даљину у случају када је 
обустављен непосредни рад са 
ученицима 

Број 
(кумулативно) 

Дефинисано у 
ЗОСОВ-у 
Решење о 

формираном 
Координацион

ом телу 

0 2020. 1 1 1 

Објављен Оквир за процену 
капацитета основних и 
средњих школа за 
организовање образовања на 
даљину у случају када је 
обустављен непосредан рад са 
ученицима 

Број 
(кумулативно) 

Интернет 
странице 
МПНТР, 

ЗВКОВ-а и 
ЗУОВ-а 

0 2020. 1 1 1 

Функционалан агрегатор 
репозиторијума отворених 
образовних ресурса 

Број 

Интернет 
странице 
МПНТР, 

ЗВКОВ-а и 
ЗУОВ-а 

0 2020. / / 1 

Основана државна онлајн 
основна школа Број 

Дефинисано у 
ЗОСОВ-у 

Акт о 
0 2020. 1 / / 
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оснивању 
државне 

онлајн основне 
школе 

Основана државна онлајн 
гимназија 

Број 

Дефинисано у 
ЗОСОВ-у 

Акт о 
оснивању 
државне 

онлајн основне 
школе 

0 2020. / 1 / 

 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.3.1.3. Развој агрегатора 
репозиторијума отворених 
образовних ресурса 

МПНТР 
1.квартал 2020. 
4.квартал 2022. 

01 
2001/ПЈ 4016 

(423) 
1.200 /  

1.3.1.4. Јачање капацитета 
школа за организацију 
наставе у складу са 
Оквиром за процену 
капацитета основних и 
средњих школа за 
организовање образовања 
на 
даљину у случају када је 
обустављен непосредни рад 
са 
ученицима (организација 
онлајн и хибридне наставе) 

МПНТР 
1.квартал 2020. 
4.квартал 2026. 

01 
2001/ ПА 0009 

(423) 
5.000 5.000 5.000 

06 2001/ ПА 0009 49.897  19.370 19.370 

1.3.1.5. Подршка школама у 
реализацији наставе на 
даљину 

Министарст
во 

финансија 

1.квартал 2021. 
4.квартал 2022. 

ИПА 2016 - - - - 

1.3.1.6. Ревидирање 
постојећег 
Оквира дигиталних 

ЗВКОВ  
1.квартал 2021. 
4.квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0008 

(423) 
1.000 1.000 / 
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компетенција – наставник 
за дигитално доба 
1.3.1.7. Развој Оквира 
дигиталних 
компетенција васпитача 

ЗВКОВ  
1.квартал 2021. 
4.квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0008 

(423) 
750 750 / 

1.3.1.8. Онлајн обуке за 
примену иновативних 
педагошких приступа 
који интегришу ИКТ у 
образовни процес, 
заснованих на Оквиру 
дигиталних компетенција 
наставника 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024. 

01 
2001/ПА 0007 

 (423500) 
4.397  3.717 3.717 

1.3.1.9. Спровођење 3 
националне онлајн обуке 
(по једну годишње) за 
примену 
„селфи” инструмента у 
процесу самовредновања 
дигиталног капацитета 
образовно - васпитне 
установе 

ЗВКОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 
2001/ПА 0009 

(423) 
100 100 / 

1.3.1.10. Спровођење 3 
националне онлајн обуке 
(по једну годишње) за 
јачање капацитета школа за 
израду 
дигиталног сегмента 
Развојног 
плана образовно-васпитне 
установе 

ЗВКОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 
2001/ПА 0009 

(423) 
500 500 / 

1.3.1.11. Дефинисање сета 
индикатора за дугорочно 
праћење развоја дигиталног 
образовања 

ЗВКОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 
2001/ПА 0008 

/423 
750 750 / 

1.3.1.12. Успостављање 
државне онлајн основне 
школе 

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024. 

01 

2003/ ПА 0001 
(411) 

2.997 11.986 / 

2003/ ПА 0001 
(412) 

490 1.961 / 

2001/ПЈ 4016 
(512) 

800 60 60 
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1.3.1.13. Успостављање 
државне онлајн гимназије 

МПНТР 

1. квартал 
2023. 

4. квартал 
2024. 

01 

2004/ПА 0001 
(411) 

/ 3.230 12.917 

2004/ПА 0001 
(412) 

/ 532 2.127 

2001/ПЈ 4016 
(512) 

/ 800 60 

 
Мера : 1.3.2. Успостављање Јединственог информационог система просвете (ЈИСП) и коришћење података у доношењу одлука о образовању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Канцеларија за електронску управу и 
информационе технологије, 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –буџетска средства ...    
     
     

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
У потпуности успостављен 
Јединствени информациони 
систем просвете (ЈИСП) 

ДА/НЕ 
Записници о 
реализацији 

ЈИСПа 
НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Јединствени информациони 
систем просвете (ЈИСП) је 
попуњен подацима 

ДА/НЕ ЈИСП НЕ 2020. ДА ДА ДА 
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Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.3.2.1. Успостављање и 
одржавање Јединственог 
информационог система 
просвете 

Канцеларија за 
електронску 

управу и 
информационе 

технологије, 
МПНТР 

1.квартал 
2021. 

континуиран
о 

01 
3.22/0614/500

3/515 
40.000 40.000 40.000 

1.3.2.2. Унос података у 
Јединствени информациони 
систем просвете 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

континуиран
о 

01 – 
редовна 

издвајања 
- - - - 

1.3.2.3. Успостављање 
Групе за аналитику у МПТНР 
 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 
континуиран
о 

01 

2001/ПА 0001 
(411) 

6.099 6.099 6.099 

2001/ПА 0001 
(412) 

995 995 995 

2001/ПЈ 4016 
(512) 

/ / / 

1.3.2.4. Оснаживање 
капацитета запослених у 
институцијама и телима у 
сектору образовања за 
истраживања и креирање 
јавних политика заснованих 
на подацима  

МПНТР – 
Група за 

аналитику 

1.квартал 
2023. 
континуиран
о 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ПА 0001 
(411) 

   

1.3.2.5. Успостављање и 
одржавање нових 
функционалности ЈИСП-а 

МПНТР 

1.кваратл 
2022. 

континуиран
о 

01 2001/4016/515 20.000 20.000.  

1.3.2.6. Развој профила 
сектора као аналитичке 
основе за одлучивање о 
систему квалификација за све 
нивое НОКС 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

континуиран
о 

06 
Донаторск
а средства 
– Тим за 

социјално 
укључива

/ / / / 
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ње и 
смањење 

сиромаштв
а Владе 

Републике 
Србије, 

Програм 
„Знањем 

до посла – 
Е2Е” 

 
Посебан циљ 1.4: Унапређени доступност, праведност и отвореност доуниверзитетског образовања и васпитања 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Развијен систем прикупљања 
података и праћења 
спровођења инклузивног 
образовања 

ДА/НЕ 

Извештај о 
спровођењу 
инклузивног 
образовања 

/ 2020. НЕ ДА / 

Проценат основних школа које 
на спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Подршка ученицима 

% 
(по новој 

методологији) 

Извештај ЗВКОВ-
а након другог 

кругаспољашњег 
вредновања 

70 2018. / 71 73 

Проценат основних школа које 
н спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Етос 

% 
(по новој 

методологији) 
 

Извештај ЗВКОВ-
а након другог 

круга спољашњег 
вредновања 

80 2018. / 81 85 

Проценат средњих школа које 
на спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Подршка ученицима 

% 
(по новој 

методологији) 

Извештај ЗВКОВ-
а након другог 

круга спољашњег 
вредновања 

70 2018. / 72 75 

Проценат средњих школа које 
на спољашњем вредновању 
остварују оцене 3 и 4 у области 
квалитета Етос 

% 
(по новој 

методологији) 

Извештај ЗВКОВ-
а након другог 

круга спољашњег 
вредновања 

80 2018. / 82 85 
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Број школа и предшколских 
установа са педагошким 
асистентом 

Број  ЈИСП 200 2020. 255 300 310 

Број школа које примењују 
систем за идентификацију 
ученика под ризиком од 
осипања и пружање подршке 
ученицима 

Број 
Извештаји 
МПНТР 

250 2020. 330 360 400 

Проценат одраслих полазника 
који се осипају из система 
функционалног основног 
образовања одраслих 

% 
Извештаји о 
спровођењу 

ГПОО 
50 2020. 35 30 30 

Број успостављених 
функционалних ресурс центара 
за додатну подршку деци, 
ученицима, родитељима и 
запосленима у 
образовноваспитним 
установама 

Број  
Извештаји 
МПНТР 

0 2020. / 3 5 

Проценат образовно-васпитних 
установа којима је пружена 
подршка од стране ресурс 
центара 

% 

Национални 
извештај о 

инклузивном 
образовању 

0 2020. / 10 15 

Број запослених у образовању 
и васпитању који су 
унапредили компетенције за 
рад у инклузивном окружењу 

Број 
(кумулативно) 

 
Извештај ЗУОВ 0 2020. 1200 4000 4500 

Проценат ученика са сметњама 
у развоју и инвалидитетом 
обухваћених редовним 
основним образовањем 

% 
 

ЈИСП 
нема 

података 
2020. / 

утврђена 
базна 

вредност 
/ 

Проценат ученика са сметњама 
у развоју и инвалидитетом 
обухваћених редовним 
средњим образовањем 

% 
 

ЈИСП 
нема 

података 
2020. / 

утврђена 
базна 

вредност 
/ 
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Мера : 1.4.1. Успостављање новим и унапређивање постојећих механизама подршке образовно-васпитним установама у остваривању 
отворености, праведности и доступности 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 ПА0005, ПА0009, 
ПА0012 

8.500 8.500  

56     
     

 
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере 

 
Извор провере Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Ревидирана и 
институционализована 
методологија за праћење 
инклузивног 
образовања 
 

ДА/НЕ 
 

Национални 
извештај о 

инклузивном 
образовању 

екстерна 
евалуација и 

самовредновање 

НЕ 2020. ДА / / 

Обезбеђени одрживи 
институционални капацитети 
за координацију и праћење 
развоја инклузивног 
образовања на националном и 
локалном нивоу  

Број 
(систематизов 
аних радних 

места у МПНТР) 

Извештај 
МПНТР 

0 2020. 1 1 1 

Број педагошких асистената у 
ПУ и  школама 

Број ЈИСП 205 2020. 260 300 310 

Број акредитованих обука 
намењених подизању 
осетљивости и компетентности 
наставника и стручних 
сарадника у школама за 
препознавање ученика 
изузетних способности у 
оквиру редовне наставе и 

Број 
Решења о  

акредитацији 
3 2020. 1 / / 
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редовних школских активности 
Број наставника и стручних 
сарадника који су похађали 
обуке намењене подизању 
осетљивости и компетентности 
за препознавање ученика 
изузетних способности у 
оквиру редовне наставе и 
редовних школских активности 

Број  
 

Листе обучених  
професионалац;  

извештаји са 
обука 

0 2020. 1.800 3.600 3.600 

Број успостављених модел-
установа са добром праксом у 
раду са ученицима изузетних 
способности 

Број  
 

Решења о  
успостављању 

0 2020. / 3 6 

Број запослених у образовању 
који су унапредили 
компетенције у области  
инклузивне педагогије и 
инклузивне праксе 

Број 
(кумулативно) 

 

Извештај 
МПНТР 
ЗУОВ 

 

0 2020. 1.200 4.000 4.500 

Успостављена база података о 
свеукупној понуди активности 
и расположивим могућностима  
материјалне подршке 
ученицима и студентима 
изузетних способности, са  
подацима разврстаним према 
полу, релевантним социо 
-демографским 
карактеристикама, укључујући 
и податке о преставницима 
осетљивих друштвених група 

ДА/НЕ 
Извештаји 
МПНТР 

НЕ 2020. / ДА / 

Израђен правни оквир за  
успостављање и рад ресурс 
центара 

ДА/НЕ 
 

Службени 
гласник 

НЕ 2020. НЕ ДА / 

Успостављени ресурс центри и  
опремљени одговарајућом 
асистивном технологијом 

Број 
(кумулативно) 

Извештај 
МПНТР 

0 2020. / 3 5 

 
 
Спроведена комуникациона 
кампања о важности 

ДА/НЕ 
 

Извештај 
МПНТР 

 
 

НЕ 

 
 

2020. 
НЕ ДА / 
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инклузивног образовања 
Број акредитованих обука 
намењених подизању 
осетљивости и компетентности 
наставника и стручних 
сарадника у школама за 
препознавање и пружање 
додатне подршке ученицима са 
инвалидитетом и сметњама у 
развоју у оквиру редовне 
наставе и редовних школских  
активности  

Број 
(кумулативно) 

Извештај ЗУОВ 0 2020. 1 3 5 

Број обучених педагошких 
асистената са знањем српског 
знаковног језика. 

Број 
(кумулативно) 

Извештај 
МПНТР 

 
0 2020. / 5 10 

Број обучених педагошких 
асистената са знањем Брајевог 
писма 

Број 
(кумулативно) 

Извештај 
МПНТР 

 
0 2020. / 5 10 

Број деце којима је пружена 
подршка у виду педагошког 
асистента са знањем српског 
знаковног језика 

Број 
(кумулативно) 

Извештај 
МПНТР 

 
0 2020. / 10 20 

Број деце којима је пружена 
подршка у виду педагошког 
асистента са знањем Брајевог 
писма 

Број 
(кумулативно) 

Извештај 
МПНТР 

 
0 2020. / 10 20 

Унапређен законски и 
подзаконски оквир који се 
односи на образовно- 
васпитни систем одредбама 
опримени основних принципа  
Конвенције који недостају, по 
узору на то како је то урађено 
са принципом едискриминације 
(члан 110. ЗОСОВ)  

ДА/НЕ Нови ЗОСОВ НЕ 2020. / ДА / 
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Назив активности: Орган 
(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 

(квартал и година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.4.1.1 Развијање и јачање 
мреже педагошких 
асистената у предшколским 
установама, основним и 
средњим школама према 
анализи потреба, у односу 
на број деце и ученика 
којима је потребна додатна 
подршка 

МПНТР - 
ШУ 

3. квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 2001/ПА 0012 2.000 2.000 2.000 

1.4.1.2  Увођење обавезе 
примене система за 
идентификацију ученика 
под ризиком од осипања 
укључујући анализу узрока 
и податке разврстане према 
полу, релевантним 
социодемографским 
карактеристикама и 
подацима о 
представницима 
осетљивих друштвених 
група 

МПНТР 
3. квартал 2021. 
4. квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0001    

1.4.1.3 Унапређивање  
компетенција наставника за  
препознавање ученика под  
ризиком од осипања и за 
пружање подршке овим  
ученицима укључујући  
смањење стереотипа,  
предрасуда и 
дискриминације, родно 
осетљива и знања о  
специфичности осетљивих  
друштвених група 

МПНТР 
3. квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 
2001/ПА 0012  

(4242) 
500 500 500 
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1.4.1.4. Успостављање  
процедура сарадње између  
ШУ и школа зарад праћења  
ученика чије породице  
учествују у интерним  
сезонским миграцијама и  
успостављање процедура за  
обезбеђивање школовања у  
привременом боравку  
ученика у другој средини. 

МПНТР - 
ШУ 

3. квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0002    

1.4.1.5. Рад на развијању  
нових критеријума доделе  
стипендија који пондеришу  
социо-економски статус,  
мање заступљен пол,  
припадност осетљивим  
друштвеним групама већим  
коефицијентом, када је то  
релевантно, у односу на  
критеријум постигнућа  
(измене и допуне закона о  
ученичком и студентском  
стандарду и увођење  
посебних/афирмативних  
мера) 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001    

1.4.1.6. Развијање и  
остваривање обуке 
намењене подизању 
компетентности  
наставника и стручних 
сарадника у школама за  
препознавање ученика 
изузетних способности у  
оквиру редовне наставе и  
редовних школских  
активности без стереотипа,  
предрасуда и  
дискриминације у односу 
на  
родна или друга лична  
својства укључујући и  

МПНТР 

1. квартал 
2022. 
4. квартал 
2024. 

01 

2004/ ПА 0005 
(424) 

 
 2003/ПА 0009 

(424) 

1.000 
 

 5.000 

1.000 
 

 5.000 

/ 
 

5.000 
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припадност осетљивим  
друштвеним групама 
1.4.1.7. Идентификовање  
модел-установа (школа) са  
добром праксом у раду са  
ученицима изузетних  
способности 

МПНТР 2023. (2025.) 
01 – 

редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0002    

1.4.1.8. Формирање базе  
података о установама,  
организацијама, 
друштвима,  
стипендијама, програмима 
и  
пројектима намењеним  
ученицима са изузетним  
способностима, са 
подацима разврстаним 
према полу и  
другим релевантним социо 
-демографским  
карактеристикама,  
укључујући и податке о  
осетљивим друштвеним  
групама 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2004/ПА 0005    

1.4.1. 9. Спровођење 
активности за 
успостављање ресурс 
центара за додатну 
подршку 

МПНТР 
1. квартал 2023. 
3. квартал 2024. 

Донаторс
ка  

средства  
– ИПА  

20 

2001/ ПЈ 7082    

1.4.1.10. Унапређивање  
наставничких компетенција  
и компетенција 
андрагошких  
асистената за препознавање  
потенцијалних ризика од 
осипања полазника из 
програма ФООО и 
предузимање мера за 
њихово предунапређивање 
 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

*За 
реализаци

ју  
ИПА 

2020. у 
2020. 

години  
закључен 

је  
Финансиј

ски 
споразум 

2001/ ПЈ 7082 1.200 1.200  
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између 
РС и ЕУ 

1.4.1.11. Израда студије  
изводљивости са  
препоруком оптималног  
модела интерсекторског  
финансирања инклузивног  
образовања 

МПНТР 
3. квартал 2022. 
2. квартал 2023. 

Донаторс
ка  

средства  
– ИПА  

20 

2001/ ПЈ 7082 / / / 

1.4.1.12. Подршка 
транзицији у инклузивно 
образовање кроз израду 
мапе пута 

МПНТР 
2. квартал 2022. 
2. квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0012 / / / 

1.4.1.13. Доношење 
правилника и Оснивање 
ресурс центара и 
обезбеђивање асистивне 
технологије 

МПНТР 
2. квартал 2021. 
3. квартал 2021. 

01 – 
редовна 

издвајања 

Унети програм и 
ПА/ПЈ 

/ / / 

1.4.1.14. Развој 
комуникационе стратегије о 
свим аспектима 
инклузивног образовања, 
предностима инклузивног 
образовања за свако дете и 
значају сарадње међу децом 

МПНТР 
2. квартал 2022. 
2. квартал 2023. 

Донаторс
ка  

средства  
– ИПА  

20 

2001/ПА  0001    

1.4.1.15 . Развој и 
остваривање обуке за 
педагошке асистенте за 
знаковни језик и Брајево 
писмо 

МПНТР 
2. квартал 2022. 
2. квартал 2024. 

01 
 

2001/ПА 0012  
(4242) 

500 500 500 

1.4.1.16. Унапређивање 
законског и подзаконског 
оквир који се односи на 
образовно - васпитни 
систем одредбама о 
примени основних 
принципа Конвенције који 
недостају, по узору на то 
како је то урађено са 
принципом 
недискриминације (члан 
110. ЗОСОВ) 

МПНТР 
2. квартал 2022. 
1. квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
Донаторс

ка  
средства  
– ИПА  

20 

2001/ ПА 0001    
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1.4.1.17. Разматрање 
потребе за развојем 
посебних програма наставе 
и учења за подршку 
ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом уз 
Анализу међународне 
праксе и постојећег стања у 
Републици Србији 

МПНТР 
1. квартал 2023. 
2. квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0012    

 
Мера : 1.4.2.Подстицање интеркултуралности у образовању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или 
пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја  01 –буџетска средства 

2001/ ПА 0005, ПА 
0007 

2.100 2.100 2.100 

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број обучених наставника за 
реализацију програма Српски 
као страни језик 

Број 

Листе 
обучених 

наставника; 
извештаји 
са обука 

400 2020. 500 550 570 

Број обучених наставника који  
предају изборни програм 
Ромски језик са елементима 
националне културе 

Број 

Листе 
обучених 

наставника; 
извештаји 
са обука 

57  2020. 65 70 80 

Број акредитованих програма  
обуке за школе усмерених на  
интеркултурално образовање 
које укључује образовање за 

Број 
(кумулативно) 

Решења о 
акредитацији 

0 2020. 1 1 1 
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одрживи развој и демократску 
културу 
Број обучених представника 
ОВУ за интеркултурално 
образовање које укључује 
образовање за одрживи развој и 
демократску културу 

Број 
(кумулативно) 

Листа 
представника 

ОВУ; 
извештаји са 

обуке 

0 2020. 200 300 400 

 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финанс
ирања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.4.2.1. Одржавање портала за 
наставнике намењеног остваривању 
програма Српски као страни језик ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024. 

01 
2001/ПА 0005 

(423500) 
100 100 100 

1.4.2.2  Обучавање наставника који 
предају изборни програм Ромски 
језик са елементима националне 
културе 

ЗУОВ 

4. квартал 
2021. 

4. квартал 
2024. 

01 
2001/ПА 0007 

(423500) 
1.500.000 

500 500 500 

1.4.2.3 Развијање програма  
обуке и остваривање обука  
за представника ОВУ усмерених на 
интеркултурално образовање које 
укључује образовање за одрживи  
развој и демократску културу 

ЗУОВ 
1.квартал 2022. 

4. квартал 
2024. 

01 
2001/ПА 0005 

(423500) 
500.000.000 

1.500 1.500 1.500 
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Посебан циљ 1.5: Унапређен квалитет иницијалног образовања наставника и васпитача1 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број акредитованих студијских  
програма за образовање  
наставника и васпитача према  
ревидираним стандардима за  
оцену квалитета студијских 
програма 

Број Извештај НАТ-а 0 2021. 0 0 0 

Број приправника који су  
завршили период 
приправништва  
на основу нове концепције  
увођења у посао и уз подршку  
обучених ментора 

Број 

Извештај МПНТР, 
листе обучених 

ментора;  
извештаји ментора о  

реализацији 
менторства 

0 2021. 30 50 50 

 
  

                                                      
1 Под наставницма се подразумевају наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници у школама за образовање одраслих, 
док се под  
васпитачима мисли на васпитаче у предшколским установама и ученичким домовима. 
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Мера : 1.5.1. Унапређивање квалитета студијских програма за иницијално образовања наставника и васпитача 

 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 

спровођења) мере 
 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Национално 

акредитационо тело 
01 –буџетска средства 

2001/ПА 0001, ПА 0013, ПА 
0014, ПА 0016 
2005/ ПА 0014 
2007/ ПА 0006 

14.720 18.720 3.000 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Развијени стандарди 
квалификација за квалификације 
учитеља, наставника предметне 
наставе и васпитача на националном 
нивоу. 

ДА/НЕ 

Извештаји АЗК – 
Секторског већа за 
сектор образовања 

и 
васпитања 

НЕ 2020. НЕ ДА / 

Ревидирани стандарди за 
акредитацију студијских 
програма који се односе на 
образовање наставника и 
васпитача су усвојени 

ДА/НЕ 

Извештаји НАТ-а 
и радних група 

МПНТР, записник 
са седнице НСВО 

НЕ 2020. НЕ ДА / 

Број обучених рецензената за 
примену ревидираних стандарда за 
акредитацију студијских програма који 
се односе на образовање наставника и 
васпитача 

Број Извештај НАТ-а 0 2020. 10 10 10 

Број наставника у високом 
образовању који су учествовали у 
активностима професионалног развоја 
из области наука о образовању 

Број 
Извештаји НСВО 

и ВШУ 
0 2020. 20 30 30 

Број наставника и васпитачи који су 
похађали обуке за 
менторисање студената током 
праксе у ОВУ 

Број 

Листе обучених 
наставника и 

васпитача; 
извештаји са 

обука 

0 2020. 100 200 200 
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Доступан репозиторијум са 
корисним материјалима за 
студентску праксу у школама и 
предшколским установама 

ДА/НЕ 

Платформе 
МПНТР, 

ЗУОВ-а и ЗВКОВ-
а 

НЕ 2020. НЕ ДА ДА 

Повећан број студената у 
областима у којима је забележен 
недовољан број наставника који се 
уписују на програме иницијалног 
образовања наставника 

ДА/НЕ 
Извештаји НСВО 

и ВШУ 
НЕ 2020. НЕ ДА ДА 

Повећан број студената који се 
уписују на програме иницијалног 
образовања наставника и васпитача који 
су мотивисани за професију наставник и 
васпитач 

ДА/НЕ 
Извештаји НСВО 

и ВШУ 
НЕ 2020. НЕ ДА ДА 

 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.5.1.1. Развијање стандарда  
квалификација за квалификације  
учитељ, наставник предметне 
наставе  
и васпитач на националном нивоу 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ ПА 0016    

1.5.1.2 Ревизија и усклађивање 
стандарда за акредитацију 
студијских програма за 
образовање наставника и 
васпитача са националним 
стандардима квалификација за 
квалификације учитељ, наставник 
предметне наставе и васпитач 

НАТ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    

1.5.1.3 Припрема рецензената и 
ВШУ  
за примену нових стандарда за 
акредитацију студијских програма 

НАТ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    
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за образовање наставника и 
васпитача 
1.5.1.4. Информисање ВШУ о 
ревидираним стандардима за 
акредитацију студијских програма 
за образовање наставника и 
васпитача и  
подршка процеса самовредновања  
програма иницијалног образовања 
наставника и васпитача 

НАТ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    

1.5.1.5. Анализа усклађености 
актуелних програма за иницијално 
образовање наставника и 
васпитача са ревидираним 
стандардима за кредитацију 
студијских програма 

НАТ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    

1.5.1.6. Анализа потреба система 
образовања и васпитања за 
наставничким кадром и 
спровођење  
доквалификације на матичним 
ВШУ 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0014 

(4242) 
10.000 10.000  

1.5.1.7. Успостављање система 
праћења свршених студената који 
имају услове за наставничко звање 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    

1.5.1.8. Развој и промоција 
активности професионалног 
развоја универзитетских 
наставника из области наука о 
образовању и измена легислативе 
за напредовање у наставничким 
звањима 

НСВО 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0001    

1.5.1.9. Подршка развоју  
интердисциплинарних докторских 
студија методике наставе 

ВШУ 
1.квартал 2023. 
4.квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0013 

(4242) 
/ 4.000  

1.5.1.10. Развијање и спровођење 
програма стручног усавршавања  
наставника и васпитача за улогу 
ментора студентима током праксе 
у школама и предшколским 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 
4. квартал 
2024. 

01 
2005/ ПА 0014 

(4242) 
3.000 3.000 3.000 
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установама 
1.5.1.11. Успостављање  
репозиторијума са материјалима за 
праксу у школама и предшколским  
установама 

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 
2005/ ПА 0014 

(4242) 
720 720  

1.5.1.12. Обезбеђивање стипендија 
за студенте за упис на програме  
наставничког образовања за  
предмете/области у којима је 
забележен недовољан број 
наставника 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2007/ПА  0006 / / / 

1.5.1.13. Могућност раног  
запошљавања – омогућити 
студентима који су стекли најмање 
180 ЕСПБ из  
струке (на основу процене 
матичних факултета) да упишу 
програм за  
образовање наставника (36 ЕСПБ) 
и да се ангажују у настави на 
одређено  
време и пре завршавања мастер 
студија 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ ПА 0001 / / / 

1.5.1.14. Обезбеђивање награда за 
најбоље мастер радове у оквиру 
програма за иницијално 
образовање наставника и 
васпитача 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0014 

(4242) 
500 500  

1.5.1.15. Спровођење активности 
за популаризацију студијских 
програма за образовање 
дефицитарних струка 
наставника 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0014 

(4242) 
500 500  

1.5.1.16. Покретање дијалога 
МПНТР и ВШУ које остварују 
програме иницијалног образовања 
наставника на језицима 
националних мањина о нивоу 
познавања српског језика 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ ПА 0001    

1.5.1.17. Развијање и интеграција 
стандарда за акредитацију 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 

2001/ ПА 0001    
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студијских  
програма за образовање 
наставника и васпитача који се 
односе на постојање  
садржаја о људским правима, 
правима детета, родној 
равноправности,  
недискриминацији и инклузивном 
образовању студијским 
програмима 

издвајањ
а 
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Мера : 1.5.2. Унапређивање концепције приправништва и увођења у посао наставника и васпитача 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран 
за спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –Буџетска средства 2001/ ПА 0002, ПА 0007 1.500 1.500 1.500 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број акредитованих обука за  
менторе које су у складу са 
новим концептом увођења у 
посао 

Број 
Решење о 

акредитацији 
0 2020. 1 1 1 

Број обука за менторе у 
складу са новим концептом 
увођења у 
посао 

Број 

Листе 
обучених 
ментора;  

извештаји са 
обука 

0 2020. 3 6 9 

Проценат школа које су 
обучиле менторе у складу са 
новим концептом увођења у 
посао 

% 

Листе 
обучених 
ментора; 

извештаји са 
обука 

0 2020. 50   

Проценат ПУ које су обучиле 
менторе у складу са новим 
концептом увођења у посао % 

Листе 
обучених 
ментора; 

извештаји са 
обука 

0 2020. 50   
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Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.5.2.1.Реконцептуализациј
а 
програма увођења у посао и  
испита за дозволу за рад  
наставника, васпитача и 
стручних сарадника 

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0002    

1.5.2.2 Развијање и 
спровођење обуке за 
менторе која је ускладу са 
новим концептом увођења 
у посао наставника и 
васпитача 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024. 

01 

2001/ПА 0007 
 

(423500) 
 

1.500 1.500 1.500 
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Посебан циљ 1.6: Унапређен квалитет система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Објављен Каталог сталног  
стручног усавршавања 
усклађен са новим концептом 
усавршавања запослених у 
образовању 

ДА/НЕ 
Интернет 
страница 
ЗУОВ-а 

НЕ 2020. / / ДА 

Проценат образовно-васпитних  
установа које примењују  
хоризонтално учење 

%  
(кумулативно) 

Извештаји 
просветних  
саветника 

0 2020. 25 30 35 

Број запослених у образовно-
васпитним установама који су  
напредовали у виша звања 

Број 
(кумулативно) 

Извештаји 
просветних  
саветника 

500 2020. 250 350 400 

 
Мера : 1.6.1. Унапређивање система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и развој система 
напредовања у звањима запослених у образовању и васпитању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –Буџетска средства 
Редовна издвајања 

2003/ ПА 0009 / / / 

 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Израђен нови концепт система 
сталног стручног усавршавања 

ДА/НЕ 
Нови правилник о 
сталном стручном 

усавршавању 
НЕ 2020.  НЕ НЕ ДА 
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запослених у 
образовању и 

васпитању 
Израђен нови систем 
напредовања у звањима 
запослених у образовању и 
васпитању 

ДА/НЕ 

Нови правилник о 
систему напредовања 
у звањима запослених 

у образовању и 
васпитању 

НЕ 2020. ДА   

Израђене смернице за примену 
система хоризонталног учења 

Број 
Интернет странице 
МПНТР и ЗУОВ-а 

0 2020. 0 2 2 

Ревидирани предуслови, 
садржаји, начин спровођења, 
минимални захтеви и систем 
вредновања приликом 
полагања испита за дозволу за 
рад наставника, стручних 
сарадника и васпитача – Нови 
правилник о дозволи за рад 
наставника, васпитача и 
стручних сарадника 

ДА/НЕ 

Нови правилник о 
дозволи за рад 

наставника, васпитача 
и стручних сарадника 

НЕ 2020. НЕ НЕ ДА                             

 
 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.6.1.1 Унапређивање 
процедура, механизама, 
критеријума и инструмената 
процене у 
оквиру акредитације 
програма сталног стручног 
усавршавања запослених у 
образовању и васпитању с 
циљем осигурања квалитета 
понуде програма стручног 
усавршавања 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2022. 

01 – 
редовна 
издваја

ња 

2001/ПA 0007 
(423500) 

/ / / 
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1.6.1.2 Израда новог 
концепта система сталног 
стручног усавршавања и 
доношење новог Правилника 
о стандардима компетенција 
за професију наставника и 
њиховог 
професионалног развоја 

ЗУОВ 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 – 
редовна 
издваја

ња 

2001/ПA 0007 
 

(423500) 
2 400 000 

/ / / 

1.6.1.3 Развој смерница за 
примену система 
хоризонталног учења 

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 – 
редовна 
издваја

ња 

2003/ ПА 0009    

1.6.1.4. Израда новог система 
напредовања у звањима 
запослених у образовању и 
васпитању 

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 – 
редовна 
издваја

ња 

2003/ ПА 0009    

1.6.1.5. Ревидирањ 
предуслова, садржаја, начина 
спровођења, минималних 
захтева и система 
вредновања приликом 
полагања испита  

МПНТР 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2023. 

01 – 
редовна 
издваја

ња 

2003/ ПА 0009    

 
Мера : 1.6.2. Развој система сталног стручног усавршавања директора и секретара установа 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –Буџетска средства 2001/ПA 0007 1.000   
    
    

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број програма стручног 
усавршавања за директоре установа 

Број 
Извештаји са 

обука 
1 2020. 2 2 2 
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Број програма стручног 
усавршавања за секретаре установа 

Број 
Извештаји са 

обука 
1 2020. 2 2 2 

Број програма стручног 
усавршавања за директора и 
секретара установе (самопровера 
испуњености захтева из контролне 
листе/самопроцена ризика  
– посебно исказан процењен 
критичан и висок ризик надзираног 
субјекта, у редовном надзору у 
складу са одредбама закона којим је 
уређен инспекцијски надзор, члан 
14) 

Број Извештај  1 2021. 2 2 2 

Број обучених директора и 
секретара 

Број 

Листе 
обучених 

директора и 
секретара; 

Извештаји са 
обука 

909 2020. До 800 До 1100 До 2000 

 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.6.2.1 . Припрема обуке за  
секретаре 

ЗУОВ 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2022. 

01 
2001/ПA 0007 

(423500) 
1.000   

1.6.2.2  Континуирано  
остваривање обука за  
директоре и секретаре 

ЗУОВ 
1. квартал 2020. 
4. квартал 2030. 

04  
(Сопствена 
средства, 

активност се 
финансира 

из 
котизације 

обука) 

2001/ПА 0007 
(423500) 

   

1.6.2.3 Континуирано  
остваривање обука за  
директоре и секретара  

МПНТР 
1. квартал 2023. 
4. квартал 2030. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0007    
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установа (самопровера 
испуњености захтева из 
контролне листе / 
самопроцена ризика –
посебно исказан процењен 
критичан и висок ризик 
надзираног субјекта, у  
редовном надзору у складу  
са одредбама закона којим  
је уређен инспекцијски 
надзор, члан 14) 
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Посебан циљ 1.7: Унапређен однос према српском језику и књижевности као основним елементима националног и културног идентитета и 
унапређивање школовања на српском језику у дијаспори и региону 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број спроведених активности 
неговања српског језика и 
књижевности на националном 
нивоу 

Број 

Извештаји 
Научно-

образовног 
културног 
центра Вук 

Караџић 
(Тршић) 
МПНТР 

5 2020. 10 12 14 

Проценат часова у допунским 
школама који су у области 
квалитета Наставе и учења 
вредновани оценама 3 и 4 

% 
(кумулативно) 

Извештаји  
МПНТР 

0 2020. 80 90 100 

Стандардизован српски 
знаковни језик 

ДА/НЕ 
Правилник о 
стандардима 

НЕ 2020. ДЕЛИМИЧНО ДА  

 
Мера : 1.7.1. Успостављање механизама сарадње и пружање подршке неговању српског језика и књижевности 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  

Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –Буџетска средства 
2001/ПА 0001,  ПА 0005 
2005/ПА 0014 

1.400 2.600 600 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број активности Број Извештаји 0 2020. 20 20 20 
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интерсекторског и 
међуинституционалног тела у  
области неговања српског 
језика и књижевности 

заједничког  
тела 

Број промотивних активности  
које су реализовале 
образовноваспитне установе са 
циљем промовисања 
стандардизованог српског 
језика 

Број 
Извештаји 

ШУ 
0 2020. 100 100 100 

 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.7.1.1 Успостављање  
интерсекторске и 
међуинституционалне  
сарадње поводом неговања  
српског језика и 
књижевности кроз 
заједничко тело 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0001    

1.7.1.2 Пружање подршке  
успостављеној  
интерсекторској и  
међуинституционалној  
сарадњи / заједничком телу  
кроз допринос изради и  
реализацији заједничког  
плана за: 
1) унапређивање језичких  
компетенција ученика  
и студената; 
2) унапређивање језичких  
компетенција 
становништва кроз 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0001    
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активности неформалног 
образовања; 
3) неговање позитивног  
става према српском  
језику и књижевности. 
1.7.1.3 Израда анализе  
статуса српског језика и  
књижевности на свим  
нивоима образовања,  
укључујући и 
високошколске установе, 
као и компетенција  
ученика/студената и 
њихових наставника 

ЗУОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 
2001/ПА 0005 

423500 
200 300 300 

1.7.1.4. Пружање подршке  
ОВУ у раду на 
промовисању  
стандардизованог српског  
језика 

ЗУОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 
2001/ ПА 0005 

423500 
200 300 300 

1.7.1.5. Истраживање 
српског знаковног језика 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 
2005/ПА 0014 

(4242) 
1.000 /  

1.7.1.6. Рад на 
стандардизацији српског 
знаковног језика 

МПНТР 
1.квартал 2023. 
4.квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0014 

(4242) 
/ 2.000  
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Мера : 1.7.2.  Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –буџетска средства 2001/ПА 0007; 2003/ПА 
0010; 2001/ПА 0005; 
2003/ПА 0003; 2005/ПА 
0012   

34.900.000 44.400.000  

/ / / / / 
/ / / / / 

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Број акредитованих програма  
стручног усавршавања за  
наставнике који остварују  
образовно-васпитни рад на  
српском језика у иностранству 

Број 
Решења о 

акредитацији 
1 2020. 1 2 2 

Обухват стручним 
усавршавањем  наставника који 
реализују рад на српском језика 
у иностранству 

% 

Листе 
учесника 

обука;  
Извештаји са 

обука 

0 2020. 20 20 20 

Проценат наставника који  
остварују образовно-васпитни 
рад на српском језика у 
иностранству који су добили 
додатни пакет уџбеника и 
друге литературе 

% 
Евиденција 

МПНТР 
0 2020. 40 40 40 

Број организованих 
едукативних посета ученика 
допунских школа Србији 

Број 

Евиденција 
МПНТР и 
Научно-

образовног 
културног 

0 2020. 1 1 3 
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центра Вук 
Караџић 
(Тршић) 

Број подржаних постојећих  
лектора српског језика у  
иностранству 

Број 
Извештај 
МПНТР 

2 2020. 9 12 15 

Број нових лектора српског 
језика у иностранству 

Број 
Извештај 
МПНТР 

1 2020. 3 3 3 

 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 

(квартал и година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.7.2.1 Успостављање 
система за праћење и  
вредновање квалитета  
образовно-васпитног рада  
на српском језика у 
иностранству 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0002    

1.7.2.2 Развијање и  
остваривање програма 
стручног усавршавања  
наставника који се упућују  
ради остваривања  
образовно-васпитног рада  
на српском језику у  
иностранству (тежиште на  
развоју 
методичкодидактичких 
компетенција за рад у 
комбинованом  
одељењу, за примену  
тематске и пројектне  
наставе као и за примену  
индивидуализованог  
приступа) 

ЗУОВ 
2. квартал 2022. 
4. квартал 2024. 

01 
2001/ПА 0007 

(423500) 
200 200 200 

1.7.2.3 Набавка уџбеника и  МПНТР 1. квартал 01 2003/ПА 0010  3.000 3.000 3.000 
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друге литературе за  
наставнике за потребе  
организације образовно-
васпитног рада на српском  
језику у иностранству 

2022. 
4. квартал 
2024. 

(5151) 

1.7.2.4. Израда обједињеног  
уџбеника за сва три  
предмета: Српски језик,  
Моја отаџбина Србија, 
Основи културе српског 
народа 

ЗУОВ 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 
2001/ПА 0005 

(423500) 
1.000 500 / 

1.7.2.5. Пружање подршке  
ангажованим наставницима  
у процесу припреме за  
одлазак у иностранство и  
ревидирање Споразума  
између МПНТР-а и МСП-а  
у складу са циљевима  
образовања и васпитања и  
актуелним потребама 

МПНТР 
     1. квартал 2022. 

4. квартал 2024. 
01 

2003/ПА 0003 
(424) 

700 700 700 

1.7.2.6. Медијска промоција 
образовно-васпитног рада у 
иностранству 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0004    

1.7.2.7. Реализација  
активности у циљу јачања  
веза са матицом и 
оснаживања функционалне 
употребе српског језика 
(формирање „братских 
школа”, посета 
образовнонаучним 
центрима и  
културно-историјским  
споменицима) 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 – 
редовна 
издвајањ

а 

2001/ПА 0004    

1.7.2.8. Обезбеђивање  
финансијских средстава и  
унапређивање законодавног 
оквира за рад лектора 
српског језика у 
иностранству 

МПНТР 
1. квартал 2022. 
4. квартал 2023. 

01 
2005/ПА 0012 

(4242) 
30.000 40.000  



78 
 

 
Посебан циљ 1.8: Унапређени услови за целоживотно учење 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Сектор за предшколско и основно образовање и 
васпитање, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља 

Jедини
ца 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број спроведених поступака 
признавања претходног учења 
код ЈПОА 

Број Извештај МПНТР  0 2020. 50 80 110 

Број програма које нуде ЈПОА Број 
Извештај МПНТР 

и АЗК 
250 2020. 350 400 450 

Број одобрених пројеката 
Еразмус+ у којима учествује Р. 
Србија 

Број 
Извештај МПНТР 

и Фондације 
Темпус 

365 2020. 390 410 430 

 
Мера : 1.8.1. Развој система признавања претходног учења, транспарентности и упоредивости система квалификација 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030.  

Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 

спровођења) мере 
 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по изворима 
финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 
Сектор за дуално образовање и 
васпитање 

56- ИПА средства 
(ЕУ)* 

2001/ПЈ 7082 37.151 37.151 37.151 

01 2001/ПЈ 7082 23.600 23.600 23.600 

 

     

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
Извор провере 

 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност 
у 2024. 
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Број обучених представника 

ЗУОВ-а 
Број 

Листе учесника 
обуке; 

извештаји са 
обука 

0 2020. 10 10 10 

 
Број обучених тимова за ППУ 

код ЈПОА 
Број 

Листе учесника 
обуке; 

извештаји са 
обука 

0 2020. 10 10 10 

Број ЈПОА који имају  
одобрење за ППУ 

Број Решења МПНТР 0 2020. 10 10 10 

 
Број спроведених промотивних 

активности 
Број 

Извештаји са 
одржаних 

промотивних 
активности 

0 2020. 10 10 10 

Број квалификација и програма 
неформалног образовања 
унетих у Регистар НОКС 

Број Извештај АЗК 0 2020. 180/310 200/330 220/350 

 
 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.8.1.1 Развој процедура, 
метода и инструмената 
који 
се користе у поступку ППУ 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/7082 15.285  15.285  15.285  

1.8.1.2 Обучавање кадра  
укљученог у поступак ППУ 

ЗУОВ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/7082 11.800 11.800 11.800 

1.8.1.3 Одобравање статуса  
ЈПОА за ППУ 

МПНТР 
1.квартал 2021. 
4.квартал 2023. 

 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001    

1.8.1.4. Анализа 
могућности пилотирања 
поступка ППУ у другим 
организацијама са статусом 
ЈПОА 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ПЈ 7082 
 

2.950 
 

2.950 
 

2.950 
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1.8.1.5. Промоција 
концепта ППУ 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

56 2001/ПЈ 7082 7.080 7.080 7.080 

1.8.1.6. Развој и ажурирање  
Листе квалификација РС за  
све нивое НОКС 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0016    

1.8.1.7. Праћење и  
континуирано  
унапређивање система  
осигурања квалитета  
поступка ППУ 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 2001/ПЈ 7082 23.600 23.600 23.600 

1.8.1.8. Припрема података  
за Портал НОКС-а и унос у  
Регистар НОКС 

АЗК 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0016    

1.8.1.9. Повезивање  
Регистра НОКС са  
Порталом европске базе  
квалификација 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0013    

1.8.1.10. Усклађивање  
јавних исправа са  
Еуропасом као део процеса  
повезивања НОКС са ЕОК 

МПНТР 
1.квартал 2021. 
4.квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001 / /  

1.8.1.11. Усклађивање  
стандарда за акредитацију  
студијских програма у делу  
који се односи на опис  
квалификације које  
означавају завршетак  
одређеног степена високог  
образовања са  
дескрипторима нивоа  
НОКС 

НАТ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

56 2001/ПЈ  7025 360 360  
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Мера : 1.8.2. Подстицање дијалога и развој социјалног партнерства 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за дуално образовање и 
васпитање 

56- ИПА средства (ЕУ)* 2001/ПЈ 7082 49.381 44.678 44.678 

 01 2001/ПА 0013 1.007 1.007  
 
 

     

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Број промотивних активности 
система НОКС 

Број 

Извештаји 
МПНТР, 

АЗК, ЗУОВ, 
ЈПОА 

1 2020. 10 10 10 

Број послодаваца укључених у 
дуално образовање који 
учествују у реализацији 
програма неформалног 
образовања код ЈПОА 

Број 
Извештај 
МПНТР, 

АЗК 
0 2020. 5 10 10 

Број новоразвијених програма 
обуке у складу са стандардом 
квалификације које нуде ЈПОА 

Број 
Извешај 
МПНТР, 

АЗК 
0 2020. 10 50 70 

Број одобрених одлазећих 
мобилности ученика и 
запослених у 
доуниверзитетском образовању 

Број 

Извештај 
МПНТР, 
Темпус 

канцеларије 

1500 2020. 1800 2000 2200 
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.8.2.1 Промоција система 
НОКС и целоживотног 
учења  

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 9.406 9.406 9.406 

1.8.2.2 Унапређивање 
капацитета социјалних 
партнера за активно 
учешће у развоју система 
квалификација 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 9.406 9.406 9.406 

1.8.2.3 Унапређивање  
сарадње послодаваца из  
система дуалног  
образовања са ЈПОА 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 4.703 4.703 4.703 

1.8.2.4. Унапређивање  
међусекторске сарадње  
ради усклађивања главних  
алата за развој стандарда 
занимања и стандарда  
квалификација 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 7.054 5.879 5.879 

1.8.2.5. Унапређивање 
капацитета ЈПОА за развој 
нових програма обуке у 
складу са стандардом 
квалификације и њихово 
умрежавање 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 9.406 9.406 9.406 

1.8.2.6. Унапређивање рада 
секторских већа 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2024. 

56 2001/ПЈ 7082 9.406 4.703 4.703 

1.8.2.7. Обезбеђивање  
услова за реализацију  
учешћа у програму 
Еразмус+ кроз размену 

МПНТР 

1.квартал 
2021. 

4.квартал 
2023. 

01 2001/ПА 0013 1.007 1.007  
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образовних политика, 
обуку наставника,  
умрежавање наставника  
ради размене искустава,  
разменом ученика, 
студената и наставног 
кадра 

 
Мера : 1.8.3. Успостављање регионалних тренинг центара 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 –буџетска средства 2004/ ПА 0011 349.000 349.000  
11 / 3.340 925  

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број успостављених 
регионалних тренинг центара 

Број 
(кумулативно) 

Решења о оснивању 
регионалних ренинг 

центара 
0 2021. 8 12 12 

Број обучених, стручно 
оспособљених и 
преквалификованих и 
доквалификованих лица у 
регионалним тренинг центрима 

Број 
(кумулативно) 

Евиденција РТЦ 0 2021. 500 1.000 1.100 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.8.3.1 Рад на дефинисању  
критеријума за оснивање  
регионалних тренинг  

МПНТР 
2.квартал 2022.  
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0004    
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центара 
 

1.8.3.2 Оснивање  
регионалних тренинг 
центара (реконструкција и 
опремање) 

МПНТР 
4.квартал 2020.  
4.квартал 2023. 

01 
ТЦ 

Ваздухопл
овна 

академија 
Београд 

2004/ ПА 0011 349.000 349.000 / 

11 
Додатно  

финансир
ање за 

програм  
модерниза

ције  
школа 

(Европска  
инвестици

она  
банка) 

2004/ ПА 0006 3.340 925  

1.8.3.3 Развој програма  
образовања и обуке у  
складу са утврђеном  
методологијом развоја тих  
програма на основу  
стандарда квалификације 

МПНТР 
1.квартал 2022.  
4.квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0004    

1.8.3.4. Обучавање, 
стручно  
оспособљавање, 
преквалификације и  
доквалификације лица у  
регионалним тренинг 
центрима 

Регионални 
тренинг 
центри 

4.квартал 2023.  
4.квартал 2030. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0004 /   
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Посебан циљ 1.9: Унапређена инфраструктура и мрежа установа у доуниверзитетском образовању и васпитању, високом образовању и 
установа ученичког и студентског стандарда 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Проценат образовно-васпитних 
установа и установа ученичког 
стандарда које задовољавају 
критеријуме техничке 
опремљености 

% 

Извештај 
МПНТР 

Тренутно није 
позната (биће 
утврђена крајем 
2021) 

2021. +5% у односу 
на базну 
вредност 

+10% у 
односу 

на базну 
вредност 

+10% у односу 
на базну 

вредност 

Проценат образовно-васпитних 
установа, високошколских 
установа и установа ученичког 
и студентског стандарда које су 
приступачне запосленима и 
ученицима са инвалидитетом у 
складу са Стандардима 
приступачности 

% 

Извештај 
МПНТР 

Тренутно није 
позната (биће 
утврђена крајем 
2021) 

2021. +5% у односу 
на базну 
вредност 

+10% у 
односу 

на базну 
вредност 

+10% у односу 
на базну 

вредност 

Проценат ВШУ и установа 
студентског стандарда које 
задовољавају критеријуме 
просторних услова и техничке 
опремљености 

% 

Извештај 
МПНТР 

Тренутно није 
позната (биће 
утврђена крајем 
2021) 

2021. +5% у односу 
на базну 
вредност 

+10% у 
односу 

на базну 
вредност 

+10% у односу 
на базну 

вредност 
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Мера : 1.9.1. Унапређивање инфраструктуре образовно-васпитних установа и установа ученичког стандарда у доуниверзитетском образовању и 
васпитању 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за предшколско и основно 
образовање и васпитање 
Сектор за средње образовање и 
васпитање и образовање одраслих 
Сектор за дуално образовање и 
васпитање 

01 –буџетска средства 2001/ПЈ 4016; 2002/ПЈ 4002; 
2001/ПА 0011; 2003/ПА 0006; 
2004/ПА 0006; 2007/ПА 0002 
 

1.310.001 1.405.975 697.975 

11 2002// ПЈ 4001; 2003/ПА 
0006; 2004/ ПА 0006; 2007/ 
ПА 0002 

670.692 2.417.000  

01- редовна издвајања 2001/ПА 0001 / / / 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Проценат опремљених 
дигиталних учионица 

% 
(кумулативно) 

Евиденција 
МПНТР 

30 2020. 100 100 100 

Проценат осавремењених 
рачунарских кабинета 

% 
(кумулативно) 

Евиденција 
МПНТР 

3 2020. 70 90 100 

Број школа у Републици 
Србији које имају стабилан 
приступ широкопојасном 
интернету у свим учионицама 

% 
Евиденција 

МПНТР 
900 2020. 1760 1760 1760 

Број предшколских установа  
опремљених за потребе  
реализације нових Основа  
програма ПВО 

Број  
(кумулативно) 

Извештај Пројекта  
„Инклузивно  
предшколско  
васпитање” 

3 2020. 9 15 15 

Проценат васпитних група 
(узраст 3 – 6,5 година) у 
предшколским установама које 
су опремљене дидактичким 
средством „Пчелица“ 

% 
 

Извештај МПНТР 0 2020 30 40 50 

Број модернизованих основних 
и средњих школа и објеката  
ученичког стандарда 

Број  
(кумулативно) 

Извештај МПНТР 
Извештај Пројекта  

„Програм  
147 2020. 459 619 779 
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модернизације 
школа” 

Број изграђених нових објеката  
ученичког стандарда у оквиру 
пројекта „Образовање за  
социјалну инклузију” 

Број Извештај МПНТР 0 2020. 2 / / 

Проценат основних школа у  
којима је изграђено, 
адаптирано и реализовано 
инвестиционо улагање и 
одржавање фискултурних сала 
и терена 

% 
Евиденција 

МПНТР 

Нема 
прецизних 
података 

2020. / 20 20 

Проценат основних школа које 
су опремљене за развој 
базичних спортова 

% 
Евиденција 

МПНТР 

Нема 
прецизних 
података 

2020. / 20 20 

Број основаних и опремљених  
образовно-научних центара 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
4 2020. 11 15 15 

Број приступачних образовних  
установа (за децу, ученике,  
студенте и запослене са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом) 

Број 
Евиденција 

МПНТР 

Нема 
прецизних  
података 

2020. / 
Утврђена 

базна 
вредност 

/ 
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.9.1.1  Анализа стања 
установа доуниверзитетског 
образовања и васпитања и 
израда предлога за 
адаптацију, реконструкцију, 
надоградњу и изградњу 
објеката доуниверзитетског 
образовања и васпитања 
урачунавајући и анализу да 
ли су у складу са 
Стандардима 
приступачности 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

01- редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.1.2 Анализа 
опремљености установа 
доуниверзитетског 
образовања и васпитања и 
израда листе неопходне 
опреме за све установе 
доуниверзитетског 
образовања и васпитања са 
посебним акцентом на 
опремање кабинета за 
природне науке у 
гимназијама 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

01- редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.1.3 Набавка опреме за  
рачунарске кабинете и  
дигиталне учионице 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

01 
 

2001/ПЈ 4016 
(512) 

600.000 600.000  
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11* 
ратификова

н 
међународн

и 
уговор 
зајму, 

чека се 
повлачење 
средстава 

/ 2.122.000 /  

1.9.1.4. Опремање школа  
инфраструктуром за приступ 
широкопојасном интернету у 
свим учионицама 

МТТТ 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

11* 
ратификова

н 
међународн

и 
уговор 
зајму, 

чека се 
повлачење 
средстава 

 295.000   

1.9.1.5. Анализа постојеће  
инфраструктуре за 
организацију и реализацију 
наставе физичког и 
здравственог васпитања и  
израда предлога и 
приоритета за унапређење 
инфраструктуре за физичко 
и здравствено васпитање 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

01- редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.1.6. Изградња,  
адаптација, инвестиционо  
улагање и одржавање 
школских спортских 
објеката у складу са 
Нормативима школског 
простора, опреме и  
наставних средстава у 
основној школи 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

01- редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.1.7. Профилисање  
основних школа у складу са  
базичним спортовима 

МПНТР 
1 квартал 

2022. 
4.квратал 

01- редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    
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(опремање установа за развој 
базичних спортова –
атлетика, гимнастика, 
борилачки спортови, 
пливање) 

2023. 

1.9.1.8. Модернизација  
инфраструктуре (изградња,  
доградња, адаптација,  
реконструкција и  
опремање) основних и  
средњих школа 

МПНТР 

у 
континуитету 

01 
  

2003/ПА 0006 
 

255.300 358.166 358.166 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

11 2003/ПА 0006 288.471   

у 
континуитету 

01 2004/ ПА 0006 181.750 186.550 186.550 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

11 2004/ ПА 0006 140.450   

1.9.1.9. Модернизација  
инфраструктуре (изградња,  
доградња, адаптација,  
реконструкција и  
опремање) објеката  
ученичког стандарда 
урачунавајући усклађивање  

МПНТР 
У  

континуитету 
01 
 

2007/ПА 0002 
 

176.951 153.259 153.259 
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са Стандардима  
приступачности 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

11- ЦЕБ – 
Образовање 

за  
социјалну  
инклузију 

2007/ ПА 0002 131.000 47.605 / 

1.9.1.10. Изградња и  
опремање предшколских  
установа и за потребе  
реализације нових Основа  
програма ПВО 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2022. 

11 2002/ПЈ 4001 110.771 / / 

1.9.1.11. Успостављање и  
опремање образовно-
научних центара 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

01 
2001/ПА 0011 

/511 
60.000 60.000 / 

1.9.1.12. Подршка  примени 
ИКТ у предшколским 
установама-кроз коришћење 
дидактичког средства 
„Пчелица“ (Bee-bot) 
 

МПНТР 

1 квартал 
2022. 

4.квратал 
2023. 

 

01 2002/ПЈ 4002 36.000 48.000 / 

 
Мера : 1.9.2. Даље унапређивање мреже установа образовања и васпитања и организатора образовања одраслих 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање спровођења) 
мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Национално 
акредитационо тело 

01 –буџетска средства  
2003/ПА 0003 

 
30.000 

 
30.000 

 
/ 

Сектор за дулано образовање и 
васпитање 

56 
2001 /ПЈ 7082 

4.720 4.720 4.720 

 01 – редовна издвајања 2001/ПА 0001 / / / 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Нови акт о мрежи средњих 
музичких школа 

ДА/НЕ 
Акт МПНТР о 

мрежи средњих 
музичких школа 

НЕ 2020. / ДА  

Нови акт о мрежи ПУ и ОШ ДА/НЕ 
Акт МПНТР о 

мрежи ПУ и ОШ 
НЕ 2020. / ДА / 

Нови акт о мрежи СШ ДА/НЕ 
Акт МПНТР о 

мрежи СШ 
НЕ 2020. / ДА  

Број ЈПОА Број 
Евиденција 

МПНТР 
70 2020. 90 95 100 

Број ученика који похађају 
наставу на српском језику у 
иностранству 

Број 
Извештај 
МПНТР 

4739 2020. 5500 6000 6500 

 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.9.2.1  Анализа постојеће 
мреже установа образовања и 
васпитања и ученичких 
домова и унапређење акта о 
мрежи ПУ, ОШ и СШ 

МПНТР 
1 квартал 2022. 
4.квратал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.2.2  Анализа просторних 
капацитета средњих 
музичких школа 

МПНТР 
1 квартал 2022. 
4.квратал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 0001    

1.9.2.3 Ширење мреже школа 
у којима се остварује 
образовно-васпитни рад на 
српском језику у 
иностранству – повећање 
броја ученика 

МПНТР 
1 квартал 2022. 
4.квратал 2023. 

01 
2003/ПА 0003 

(424) 
30.000 30.000 / 

1.9.2.4. Унапређивање мреже 
ЈПОА 

МПНТР 
1.квартал 2021.  
4.квартал 2024. 

56 2001 /ПЈ 7082 4.720 4.720 4.720 
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Мера : 1.9.3. Унапређивање инфраструктуре установа високог образовања и установа студентског стандарда 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Национално 
акредитационо тело 

01 –буџетска средства 2005/ПА 0014; 2007/ПЈ 
4001 

17.739.000 17.739.000  

11     
     

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Број новоизграђених објеката 
високог образовања 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
0 2020. / 3 3 

Број адаптираних, дограђених 
и реконструисаних објеката  
високог образовања 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
/ 2020. 6 10 10 

Број опремљених објеката  
високог образовања 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
X  4 10 10 

Број новоизграђених објеката  
студентског стандарда 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
/ 2020. / 1 1 

Број адаптираних, дограђених 
и реконструисаних објеката 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
/ 2020. 8 8 8 

Број опремљених објеката  
студентског стандарда 

Број 
Евиденција 

МПНТР 
/ 2020. 4 6 6 
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Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

1.9.3.1 Израда студије  
изводљивости, техничке  
документације за изградњу 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 
2005/ПА 0014 

(511) 
15.000   

1.9.3.2. Израда техничке  
документације и изградња  
објеката студентских  
домова 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 
2007/ПЈ 4001 

(424) 
2.739   

1.9.3.3. Израда техничке  
документације и опремање  
објеката 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

11 

Пројекат  
Унапређење  

универзитетског  
образовања ће  

се финансирати  
кроз оквирни 

кредитни  
споразум  

вредности 95  
милиона евра са  
Банком за развој  
Савета Европе  

(ЦЕБ).  
Дефинисано  
одредбама  

члана 3. Закона  
о буџету РС за  
2021. годину,  

став Б, глава IV  
– зајам Банке за  

развој Савета  
Европе (ЦЕБ),  

тачка 7.  
(„Службени  

гласник РС”, бр.  
149/2020.) 

/ / / 
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Општи циљ 2: Унапређени доступност, квалитет, релевантност и праведност високог образовања 
Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

Показатељ(и) на нивоу општег 
циља 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна вредност 
у  2022. 

Циљaна вредност 
у 2023. 

Циљaна вредност у 
2024. 

Проценат високообразованих у 
популацији 25–34 година 

% 
Годишњи  
извештаји 

РЗС-а 
33,5 2020. 41% 45% 50% 

Проценат генерације од 19 до 
30 година обухваћене високим  
образовањем 

% 
Годишњи  
извештаји 

РЗС-а 
25,5 2019. 27% 30% 35% 

Проценат студената који 
завршавају студије за највише 
годину дана дуже него што је 
предвиђено студијским 
програмом 

% 
Извештаји 

ВШУ/ 
ЈИСП 

 
 37,8 

2021. 40% 45% 50% 

Проценат студената који 
напушта студије 

% 
Извештаји 

ВШУ/ 
ЈИСП 

5,16 
 

2021. 5% 4,5% 4% 

Проценат студената који по 
завршетку основних студија 
настављају школовање на 
мастер студијама 

% 
Годишњи  
извештаји 

РЗС-а 
37,97 2017. 40% 45% 50% 

Проценат студената који 
уписују струковне студије 

% 
Годишњи  
извештаји 

РЗС-а 
21 2020. 15% 20% 25% 

Проценат студената који су се 
запослили у струци (највише 
три године) након завршетка 
студија 

% ЈИСП 66 2021. 70% 75% 80% 

Проценат студената из 
осетљивих друштвених група 
који завршавају основне 
студије 

% 
Извештаји 

ВШУ/ 
ЈИСП 

1,39 2021. 1,5% 2% 2,5% 

Проценат студената из 
осетљивих друштвених група 
који завршавају мастер студије 

% 
Извештаји 

ВШУ/ 
ЈИСП 

0,63 
 

2021. 1% 1,5% 2% 

Проценат студената из % Извештаји Систем 2021. / / / 
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осетљивих друштвених група 
који завршавају докторске 
студије 

ВШУ/ 
ЈИСП 

тек треба 
да почне  

да 
прикупља 

овај 
податак 

Број долазних мобилности 
наставника, гостујућих 
професора, студената и 
истраживача 

Број 
Извештаји 

ВШУ 
800 2020. 1200 1300 1400 

Број одлазних мобилности 
наставника, гостујућих 
професора, студената и 
истраживача 

Број 
Извештаји 

ВШУ 
500 2020. 1600 1700 1800 
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Посебан циљ 2.1: Унапређени квалитет понуде, људских ресурса и исхода високог образовања 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Успостављен ОПВ ДА/НЕ 
Извештај  
МПНТР 

НЕ 2020. НЕ НЕ ДА 

Проценат запослених на ВШУ 
који су обухваћени стручним 
усавршавањем на основу новог 
правилника 

% 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. / 15 15 

Проценат запослених 
стручњака који су остварили 
стручно усавршавање у 
иностранству 

% 
Извештаји  

ВШУ 

Не постоји  
прецизан 
податак 

2020. 5 10 15 

Проценат стипендија 
додељених подршци  
студирању студената ниског 
СЕС-а (на основу новог модела 
финансирања) 

% 
Годишњи  
извештај  
МПНТР 

0 2020. / 15 15 

 
Мера : 2.1.1. Развој оквира за праћење и вредновање (ОПВ) квалитета високог образовања („индикатори квалитета”) и примена добијених 
резултата у формулацији политике ВО 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Развијен оквир за праћење и 
вредновање квалитета ВО 

ДА/НЕ 
Извештај  
МПНТР 

НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Број извештаја о пилотирању 
ОПВ 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. 1 1 1 

Број извештаја о обукама 
представника МПНТР за 
анализу резултата ОПВ и 
креирању мера подршке на 
основу добијених резултата 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. 3 3 3 

Број извештаја о реализованим 
обукама МПНТР намењених 
јачању капацитета ВШУ 
за коришћење ОПВ 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. 6 3 3 

Број годишњих извештаја 
МПНТР о примени ОПВ 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. 0 1 2 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.1.1.1. Пилотирање ОПВ и 
развој коначног ОПВ на 
основу резултата 
пилотирања 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 001 / / / 

2.1.1.2. Израда и усвајање 
Правилника о ОПВ ВО 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 001 / / / 

2.1.1.3. Креирање и 
остваривање 3 обуке 
намењене јачању 
капацитета МПНТР за 
анализу резултата ОПВ и  

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 001 / / / 
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креирање мера на основу 
добијених резултата 
укључујући мере за 
смањење  
дискриминације, 
унапређење родне 
равноправности и 
заступљености 
представника из осетљивих 
друштвених група 
2.1.1.4. Пружање подршке 
ВШУ од стране МПНТР 
кроз шест обука у 
универзитетским центрима 
намењених јачању 
капацитета ВШУ за 
прикупљање података у 
квиру ОПВ 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ПА 001 / / / 

 
 

Мера : 2.1.2. Развој и примена модела финансирања који подстиче квалитет високог образовања, ефикасност и успешност студирања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године) 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 – редовна издвајања 2001/ ПА 0001    

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Развијен модел финансирања у 
ВО који подстиче квалитет, 
ефикасност и успешност 
студирања и који, између 
осталог, обухвата питања 
финансирања студената ниског 

ДА/НЕ 
Извештај  
МПНТР 

НЕ 2020. ДА /  
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СЕС-а, студената из осетљивих 
друштвених група (нпр. 
ромских студената), 
финансирање студената који 
показују изузетне резултате, 
унапређење инфраструктуре 
ВШУ, финансирање 
истраживачког рада у области 
науке и уметности и рада на 
иновацијама итд. 
Остварене промене Закона о 
високом образовању за област 
финансирања и 
развој/усклађивање 
одговарајућих подзаконских 
аката 

ДА/НЕ 
Службени  
гласник РС 

НЕ 2020. ДА /  

Број извештаја о реализованим 
обукама МПНТР намењених 
јачању капацитета ВШУ 
за примену новог модела 
финансирања 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. 0 6 6 

 
Назив активности: Орган 

(сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.1.2.1 . Развој модела 
финансирања у ВО који 
подстиче квалитет, 
ефикасност и успешност 
студирања и који, између 
осталог, обухвата питања 
финансирања студената 
ниског СЕС-а, 
финансирање студената 
који показују изузетне 
резултате, унапређење 
инфраструктуре ВШУ, 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 
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финансирање 
истраживачког рада у 
области науке и уметности 
и рада на иновацијама итд. 
2.1.2.2 Развој 
информационог система за 
анализу примене модела 
финансирања 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.2.3Рад на изменама и  
допунама/промена Закона 
о високом образовању за 
област финансирања и 
развој /усклађивање 
одговарајућих 
подзаконских аката 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.2.4. Пружање подршке 
примени новог модела 
финансирања на нивоу  
ВО кроз шест обука у 
универзитетским центрима 
намењених јачању 
капацитета ВШУ за 
примену новог модела 
финансирања 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

 
 
 

Мера : 2.1.3. Развој, успостављање и примена свеобухватних процеса и процедура у вези са унапређивањем људских ресурса у ВО 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 – редовна издвајања 2001/ ПА 0001    

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 
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Израђен нови Правилник о 
Оквиру наставничких 
компетенција у ВО 

ДА/НЕ 

Обједињени  
извештај  

МПНТР на  
основу  

података  
ВШУ 

НЕ 2020. ДА /  

Израђен нови Правилник о 
стручном усавршавању, избору 
у звања запослених на ВШУ 

ДА/НЕ 

Обједињени  
извештај  

МПНТР на  
основу  

података  
ВШУ 

ДА 2021. ДА /  

 
 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.1.3.1 Дефинисање 
квантитативних и 
квалитативних индикатора 
за процену наставничких 
компетенција на ВШУ 
 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.3.2 Израда Оквира 
наставничких 
компетенција у ВО 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.3.3 Израда и усвајање 
Правилника о Оквиру 
наставничких 
компетенција у  
ВО 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.3.4. Креирање 
унапређеног  
концепта система 
континуираног 
професионалног  
усавршавања  

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 
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наставног, 
административног и  
техничког особља на ВШУ 
2.1.3.5. Дефинисање 
квантитативних и  
квалитативних индикатора 
за процену ефеката 
професионалног 
усавршавања 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.3.6. Дефинисање 
критеријума и процедура 
за избор и напредовање у 
звања 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

2.1.3.7. Израда и усвајање 
Правилникао стручном 
усавршавању, избору у  
звања запослених на ВШУ 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ ПА 0001 / / / 

 
Посебан циљ 2.2: Унапређена релевантност високог образовања на националном и међународном нивоу 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године) 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Проценат студената који 
похађа студијске програме у 
новим идентификованим 
приоритетним областима за 
тржиште рада и развој земље 

% 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. 5 10 15 

Број студената који похађају 
студијске програме који се 
остварују по дуалном моделу 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. 250 500 650 

Број студената који су уписали 
студијске програме на страним 
језицима (уживо и онлајн) 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
100 2020. 200 200 200 
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Број студената који су уписали 
конкретан заједнички 
интернационални студијски  
програм 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
50 2020. 100 100 100 

Број студената студијских 
програма са међународном 
акредитацијом 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
Нема прецизних  

података 
2020. 100 100 100 

Израђен модел управљања 
интелектуалном својином на 
ВШУ који ће обухватити и 
комерцијализацију резултата 

ДА/НЕ 
Извештај  
МПНТР 

НЕ 2020. ДА   

 
Мера : 2.2.1. Подстицање сарадње ВШУ са послодавцима, привредним и јавним сектором и јачање предузетничке компоненте високог 
образовања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 2005/ПА 0014 5.000 5.000  

01 – редовна издвајања 2001/ ПА 0001    

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Урађена Анализа стања и 
пројекција и утврђивање 
потреба за одређеним стручним  
профилима у складу са 
потребама послодаваца али и 
дугорочним потребама развоја 
РС 

ДА/НЕ 
Аналитички  

извештај 
НЕ 2021. ДА   

Број развијених или 
реформисаних студијских  
програма у складу са Анализом 
стања 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. / 5 10 

Број развијених подстицајних 
програма намењених повећању 

Број 
Извештај  
МПНТР / 

0 2020. / 3 5 
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обухвата у областима  
које су у складу са потребама 
тржишта рада и дугорочним 
потребама развоја РС 

подаци из  
ЈИСП-а 

Број студијских програма који 
се остварују по дуалном 
моделу 

Број 
Извештаји  
МПНТР 

0 2020. 6 8 56 

Проценат студијских програма 
који имају модул или садржаје 
у вези са предузетништвом 

% 
Извештаји  

ВШУ 
Нема прецизних  

података 
2020. 5 7 9 

Измењени стандарди 
акредитације програма 
струковних студија 

ДА/НЕ 
Извештај  

НАТ-а 
НЕ 2020. ДА   

 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 

се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.2.1.1 Анализа стања и 
пројекција и утврђивање потреба 
за одређеним 
стручним профилима у складу са 
потребама послодаваца али и 
дугорочним потребама развоја РС 
која служи као смерница ВШУ у 
развијању студијских програма 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.2.1.2 Развој или реформисање 
студијских програма у складу са 
утврђеним потребама послодаваца 
и потребама развоја РС 

ВШУ 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.2.1.3 Развој подстицајних 
програмастудентима да упишу 
оне студијске програме који су у 
складу са стандардима 
квалификација, односно 
потребама тржишта рада и 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 
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дугорочним потребама развоја РС 

2.2.1.4. Наставак подршке развоју 
и остваривању студијских 
програма по дуалном моделу 

МПНТР 

1. квартал 
2023.  

1. квартал 
2030. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

   

2.2.1.5. Обезбеђивање услова за 
реализацију практичне наставе, 
набавка и развој савремених 
дидактичких средстава посебно у 
областима нових материјала и 
технологија, информационих и 
комуникационих технологија, 
медицинских наука, индустрије 
4.0, одрживог развоја и екологије, 
обновљивих извора енергије, итд. 

МПНТР 

1. квартал 
2022.  

1. квартал 
2023. 

01 
2005/ПА 

0014 
(4242) 

5.000 5.000  

2.2.1.6. Рад на изменама стандарда 
акредитације програма 
струковних  
студија – повећање удела сати 
практичне наставе 

НАТ 

1. квартал 
2022.  

4. квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.2.1.7. Израда ширег модела  
управљања интелектуалном 
својином на ВШУ који ће 
обухватити и комерцијализацију 
резултата 

МПНТР 

1. квартал 
2022.  

4. квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.2.1.8. Развој послесредњег  
образовања на нивоу 5 НОКС-а 
(специјализација, мајсторско  
образовање, кратки циклуси) 

МПНТР 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 
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Мера : 2.2.2. Подршка интернационализацији високог образовања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 – редовна издвајања 2001/ ПА 0001 / / / 
/ /  / 
   

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број акредитованих студијских 
програма на страним језицима на 
свим нивоима студија 

Број 
Извештај  

НАТ-а 
30 2020. / 6 8 

Број акредитованих студијских 
програма за учење на даљину на 
страном језику на свим 
нивоима студија 

Број 
Извештај  

НАТ-а 
0 2020. / 6 8 

Број акредитованих заједничких 
интернационалних студијских 
програма на свим нивоима студија 

Број 
Извештај  

НАТ-а 
Нема прецизних  

података 
2020. 6 12 16 

Број извештаја о промотивним 
активностима МПНТР о 
студијским програмима који су 
акредитовани за извођење на 
страном језику (сајмови, каталози, 
релевантни интернет 
сајтови итд.) 

Број 
Извештај  
МПНТР 

0 2020. / 6 8 

Број извештаја о спроведеним 
обукама за извођења наставе на 
енглеском језику (методика 
наставе) 

Број 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. 1 1 2 

Број одобрених одлазних Еразмус+ 
мобилности наставника, студената 
и административног особља 

Број 
Алати  

Европске 
комисије 

1000 2020. 1000 1100 1200 
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Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.2.2.1 Пружање подршке ВШУ 
у развоју и акредитацији 
студијских програма на страним 
језицима на свим нивоима 
студија пре свега кроз  
ревизију стандарда за 
акредитацију студијских 
програма на страним језицима 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.2  Обезбеђивање 
финансијских средстава за 
развој онлајн најтраженијих 
студијских програма на страном 
језику 

ВШУ 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.3 Развој заједничких  
интернационалних студијских  
програма на свим нивоима 
студија 

ВШУ 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.4. Промовисање студијских 
програма који су акредитовани 
за извођење на страном језику 
кроз: 
 учествовање на регионалним, 

онлајн и међународним 
сајмовима  
образовања; 

 израду промотивних 
материјала и публикација; 

 дистрибуцију материјала 
кроз мрежу дипломатско-
конзуларних 
представништава, партнерске 
организације које промовишу 
Србију у иностранству, 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 
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студентске и партнерске 
организације у иностранству 
и европске мреже, као и на 
другим манифестацијама; 

 Онлајн промовисање 
могућности студирања у 
Србији и студијских 
програма на страном језику; 

 ажурирање информација на 
StudyInSerbia.rs бази 
података о акредитованим 
установама и студијским 
програмима итд. 

2.2.2.5. Обуке представника 
ВШУ за извођења наставе на 
енглеском језику (методика 
наставе) 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.6. Успостављање 
координације и сарадње МПНТР 
и надлежних  
ресорних министарстава/  
институција/тела на 
поједностављивању процедура 
за стране држављане за 
студирање у РС (издавање виза, 
боравишних дозвола и дозвола 
за рад, обезбеђивање једнаког  
третмана свих потенцијалних  
студената без обзира на земљу  
порекла, прављење листе 
пружалаца услуга здравственог 
осигурања по  
најповољнијим условима и 
друго) 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.7. Развој 
ниформног/званичног  
онлајн курса за учење српског 
језика за стране студенте 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

2.2.2.8. Анализа потребне 
подршке ВШУ за међународну 
акредитацију студијских 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 
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програма и израда и  
примена плана подршке 
2.2.2.9. Спровођење активности 
које воде повећању видљивости 
домаћих универзитета у оквиру 
Европског простора високог 
образовања (EХEA) 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – редовна 
издвајања 

2001/ ПА 0001 / / / 

 
Посебан циљ 2.3: Унапређени обухват и праведност високог образовања 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Проценат студената којима је 
пружена подршка на основу новог 
Правилника о финансијској 
подршци студентима 

% 

Извештај  
МПНТР на  

основу  
података  
ВШУ и  

података из  
ЈИСП-а 

0 2020. / 15 20 

Проценат студената из осетљивих 
друштвених група (особе ромске 
националности, особе са  
инвалидитетом, особе ниског 
социоекономског статуса) који 
уписују студије 

% 

Извештај  
МПНТР на  

основу  
података  
ВШУ и  

података из  
ЈИСП-а 

Нема 
прецизних  

податак 
2020. / 

Повећање од  
1% на базну  

вредност 

Повећање од  
2% на базну  

вредност 

Број високообразованих који 
учествују у кратким циклусима на 
ВШУ 

Број 
Извештаји  

ВШУ 

Нема 
прецизних  

податак 
2020. 50 50 50 

Број особа са завршеним 
четворогодишњим образовањем 
који учествују у кратким 
циклусима обука на ВШУ 

Број 
Извештаји  

ВШУ 

Нема 
прецизних  

податак 
2020. 100 100 100 

Проценат студената којима је 
пружена подршка у виду тумача за 
српски знаковни језик 

% 
Извештаји  

ВШУ 

Нема 
прецизних  

податак 
2020. 50 70 90 
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Мера : 2.3.1. Унапређење доступности и подршка успешности студирања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 – редовна издвајања 
2001/ПА 0001 

   

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Измењен и допуњен Закон о 
ученичком и студентском стандарду 

ДА/НЕ 
Службени  
гласник РС 

НЕ 2020. ДА / / 

Измењен и допуњен Закон о високом 
образовању одредбама о повећаној 
проходности студената 

ДА/НЕ 
Службени  
гласник РС 

Нема 
прецизних 
података 

2020. ДА / / 

Усвојен нови Правилник о 
финансијској подршци студентима 

ДА/НЕ 
Службени  
гласник РС 

Нема 
прецизних 
података 

2020. ДА / / 

Број извештаја МПНТР о 
спроведеним информативним и 
саветодавним активностима  
за студенте из осетљивих група на 
свим нивоима студија 

Број 
Извештаји  
МПНТР 

0 2020. 3 3 3 

Проценат студената на ВШУ који 
студира уз рад 

% 
Извештаји  

ВШУ 

Нема 
прецизних 
података 

2020. 2 3 4 

Број база података о социо-
економском, породичном и радном 
статусу студената у  
Србији 

Број 
ЕУРОСТУД 

ЕНТ 8  
извештај 

2 2020. 0 1 1 

Развијен нови модел вредновања 
ваннаставних активности студената 

ДА/НЕ 
Извештаји  
МПНТР 

НЕ 2020. ДА   

Проценат ВШУ које су увеле улогу 
студента тутора 

% 
Извештаји  

ВШУ 
0 2020. 1 1 2 
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Назив активности: Орган 
(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активнос
т 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.3.1.1 Рад на изменама и допунама 
Закона о ученичком и студентском 
стандарду 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0001 / / / 

2.3.1.2 Дефинисање 
плана(конкретних мера, активности 
и временских рокова) за повећање 
обухвата ВО 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.3 Развијање плана за 
обезбеђење  
подстицајних средстава за 
повећање  
обухвата који укључује 
подстицајне  
родне и мере за припаднике 
осетљивих друштвених група 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.4. Израда Правилника о  
финансијској подршци студентима 
који укључује подстицајне родне и  
мере за припаднике осетљивих 
друштвених група 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.5. Интегрисање података о  
пријавама и администрацији  
финансијске подршке студентима у  
ЈИСП који укључују пол и 
релевантне  
социо-демографске показатеље 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.6. Успостављање и 
институционализација пракси 
сакупљања података и анализе у 
домену социјалне димензије 
високог образовања – на 
системском и на институционалном 
нивоу који укључују пол и 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 
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релевантне социо демографске 
показатеље 
2.3.1.7. Осмишљавање и 
остваривање  
циљаних информативних и  
саветодавних активности МПНТР  
усмерених на студенте из 
осетљивих 
група становништва 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.8. Анализа могућности 
увођења  
студија уз рад и развој 
најпогоднијег  
модела уз пројекцију финансијских  
потреба 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.9. Развој и/или ревидирање  
подзаконских аката релевантних за  
студирање уз рад 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.10. Обезбеђивање 
континуираног  
учешћа Србије у ЕУРОСТУДЕНТ  
истраживању 

МПНТР 

2023. 
(До 2030.на  

сваке 3  
године) 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.11. Развој модела вредновања  
ваннаставних активности студената 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 

2.3.1.12. Ревизија законске 
регулативе  
у циљу дефинисања обезбеђивања  
тумача за српски знаковни језик за  
глуве и наглуве студенте током  
читавог процеса студирања 

МПНТР 
1. квартал 2022.  
4. квартал 2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 

2001/ ПА 
0001 

/ / / 
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Мера : 2.3.2. Подржавање ВШУ у остваривању континуираног целоживотног образовања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године)  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

01 – редовна издвајања 
2001/ПА 0001 

   

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Развијен модел за проходност студената са 
академских на струковне студије и 
обрнуто 

ДА/НЕ 
Извештај  
МПНТР 

НЕ 2020. ДА / / 

Број развијених кратких циклуса на ВШУ 
у понуди за високообразоване на основу 
новог Правилника о кратким циклусима на 
ВШУ 

Број 
Извештаји 

ВШУ 

Нема 
прецизних  
података 

2020. 5 5 10 

Број развијених кратких циклуса на ВШУ 
у понуди за оне који су завршили 
четворогодишње средње образовање на 
основу новог Правилника о кратким 
циклусима на ВШУ 

Број 
Извештаји 

ВШУ 

Нема 
прецизних  
података 

2020. 10 10 15 
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Назив активности: 
 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спровод

и 
активнос

т 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.3.2.1 Покретање дијалога са 
заинтересованим странама и 
разматрање могућности спајања 
поднивоа у појединачне нивое 6 и 
7 НОКС и измена дескриптора 
нивоа 5 НОКС-а ради интеграције 
кратког циклуса 

МПНТР 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0001 / / / 

2.3.2.2 Рад на изменама и 
допунама  
Закона о високом образовању у 
смислу повећања проходности 
студената 

МПНТР 

2.квартал 
2022. 

2.квартал 
2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2005/ ПА 0012 / / / 

2.3.2.3. Креирање смерница за 
ВШУ  
за остваривање различитих облика  
неакадемске дисеминације знања,  
друштвено повезивање итд 

МПНТР 

2.квартал 
2022. 

2.квартал 
2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2005/ ПА 0012 / / / 

 
Посебан циљ 2.4: Дигитализација високог образовања 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године) 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Успостављени услови за 
дигитализацију високог бразовања 

ДА/НЕ  НЕ 2020. ДА /  
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Мера : 2.4.1. Увођење дигиталних платформи, електронског индекса и електронске матичне књиге студената 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за 
спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године) 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске активности 
или пројекта у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 01 – редовна издвајања 

2001/ПА 0013 
2005/ПА 0014 

   

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Усвојена законска регулатива која се 
односи на употребу електронског 
индекса и електронских матичних 
књига на ВШУ 

ДА/НЕ Службени гласник РС НЕ 2020. ДА / / 

Проценат ВШУ које користе 
платформу „Онлајн Уговор о учењу” 

% 
Извештаји Фондација  

Темпус 
0 2020. 30 35 40 

Проценат ВШУ које су део дигиталне 
мреже Еразмус без папира (ЕБП) 

% 
Извештаји Фондација  

Темпус 
0 2020. 20 30 40 

 

Назив активности: 

Орган 
(сектор 
органа) 

који 
спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

2.4.1.1 Остваривање и 
синхронизација активности које се 
односе на техничке стандарде 
Европске иницијативе за 
студентске картице, 23 
нституционалну регулативу и 
редовне процедуре коришћења 

ВШУ 

 
1.квартал 

2022. 
4.квартал 

2023. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2001/ПА 0013    
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платформе „Онлајн Уговор о 
учењу” 24 и дигиталну мрежу 
Еразмус без папира (ЕБП) 
2.4.1.2 Развој и усвајање законске  
регулативе која се односи на 
употребу  
електронског индекса и 
електронских  
матичних књига на ВШУ 

МПНТР 

 
1.квартал 

2022. 
4.квартал 

2022. 

01 – 
редовна 

издвајања 
2005/ПА 0014    
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Општи циљ 3: Научно-технолошки и иновациони систем доприноси убрзаном развоју Републике Србије кроз унапређење квалитета и 
ефикасности науке, технолошког развоја и иновација и даље интеграције у Европски истраживачки простор, чиме помаже достизање 
стандарда развијених економија 
Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021.до 2025. године „Моћ знања“ 
Показатељ(и) на нивоу општег 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у  
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Прелазак из економије у 
развоју у развијену економију 

НЕ/ДА 

Извештај 
Уједињених 

нација о 
класификацији 

држава  
(WESP 2019) 

НЕ 2019. НЕ ДА ДА 

 
Посебан циљ 3.1: Обезбедити неопходне услове за динамичан развој науке, технолошког развоја и иновација 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Укупно издвајање за науку и 
технолошки развој 

% БДП 
РЗзСС, 

Евростат 
0,92 2018. 1,1 1,2 1,3 

Укупан број истраживача Број МПНТР 12.500 2020. 14.500 15.500 15.500 
Укупна средства за 
научноистраживачку  
инфраструктуру укључујући и 
капиталне пројекте и опрему, у 
односу на базну годину 

% МПНТР 100 2020. 114 147 244 

 
Мера : 3.1.1. Стварање услова за достизање циљаног буџетског финансирања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
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спровођења) мере 
 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 

иновациони систем 
 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије 

- - - 

 
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Издвајања државе за науку и 
технолошки развој 

% БДП 
РЗзСС, 

Евростат 
0,37 2018. 0,48 0,52 0,56 

Број привредних 
субјеката/корисника пореских 
олакшица на основу набавке 
услуге истраживања и развоја 
од НИО 

Број 

НИО, 
Привредна 

комора, 
МПНТР 

0 2020. 5 10 12 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирањ

а 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.1.1.1 Формирање 
годишњих извештаја о 
потребама улагања у 
науку и технолошки 
развој 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор за 
финансије 

3. квартал 
2022. 

4.квартал 
2024.  

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ ПА 
0007 (редовна 

издвајања) 

- - - 

3.1.1.2 Формирање 
координационог тела и 
координација са 
Министарством 
финансија и другим 
ресорним 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони систем 

4. квартал 
2023. 4. 

квартал 2024.  

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ ПА 
0007 (редовна 

издвајања) 

- - - 
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министарствима у 
процесу формирања 
буџета за науку и 
технолошки развој 
3.1.1.3 Покретање 
иницијативе за 
доношење подстицајних 
мера за набавку услуге 
истраживања и развоја 
од НИО од стране 
привреде кроз пореске 
олакшице 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони систем 

4. квартал 
2023. 4. 

квартал 2024.  

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ ПА 
0007 (редовна 

издвајања) 

- - - 

 
Мера : 3.1.2. Развој људских ресурса 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 
иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0001 
(редовна издвајања) 

301.400 301.400 301.400 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0013 

- - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Млади истраживачи 
новоукључени у 

научноистраживачки рад 
Број МПНТР 500 2020. 600 700 800 

Повратници из иностранства 
укључени у 

научноистраживачки рад 
Број МПНТР 25 2020. 30 35 40 

Истраживачи страни 
држављани 

Број МПНТР 5 2020. 8 11 15 

Истраживачи из дијаспоре 
укључени у 

научноистраживачке 
активности у Републици 

Број МПНТР 100 2020. 150 170 200 
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Србији 
Истраживачи из региона 

укључени у 
научноистраживачке 

активности у Републици 
Србији 

Број МПНТР 50 2020. 70 90 110 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.1.2.1 Развој људских 
ресурса кроз циљане 
програме МПНТР-а за 
укључивање истраживача у 
научноистраживачки рад 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

1.квартал 
2022.  

4.квартал 
2024.  

01 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0001 (редовна 
издвајања) 

301.400 
 

301.400 
 

301.400 
 

3.1.2.2 Развој људских 
ресурса кроз спровођење 
постојећих и развој нових 
циљаних програма Фонда 
за науку Републике Србије 
за укључивање 
истраживача у 
научноистраживачки рад2  
 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор 
за међународну 

сарадњу и 
европске 

интеграције 

1.квартал 
2022. 

4.квартал 
2024.  

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0013 
- - - 

 
  

                                                      
2 Средства за реализацију активности 1.2.2, коју спроводи Фонд за науку Републике Србије, обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру програмске активности 0013 „Подршка раду Фонда за науку РС”. Уз средстава одобрена из буџета, планирана су и 
средства по основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије 
и Међународне банке за обнову и развоj (број IBRD 90290YF), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, 
број 3/20). Поред тога, Европска комисија, узимајући Светску банку као поузданог партнера, донела је одлуку да своја донаторска средства из IPA 2019 намењена области 
Конкурентности, имплементира посредством Светске банке у оквиру компоненти које су дефинисане SAIGE пројектом. 
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Мера : 3.1.3. Јачање научноистраживачке инфраструктуре 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021.до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 
иновациони систем, Сектор за 
међународну сарадњу и европске 
интеграције 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

ПЈ 4002, ПЈ 5002, ПА 
0001 и ПJ 4009 

3.125.000 4.095.000 5.085.000 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Ажурирана Платформа за 
развој научноистраживачке 

инфраструктуре 
НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Укупна вредност капиталних 
пројеката (годишње) 

Износ 
средстава (000) 

Буџет 
Републике 

Србије 
3.487.698 2020. 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

Укупна вредност набављене 
опреме (годишње) 

Износ 
средстава (000) 

Извештај о 
раду Фонда за 

науку 
Републике 

Србије 

- 2020. 955.800 1.115.100 1.500.000 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.1.3.1. Ажурирање 
Платформе за развој 
научноистраживачке 

инфраструктуре 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 

4.квартал 
2023. 4. 

квартал 2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0007 (редовна 
издвајања) 

- - - 
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иновациони 
систем 

3.1.3.2. Набавка 
научноистраживачке 
опреме кроз програме 

Фонда за науку Републике 
Србије и/или програме 

МПНТР-а3 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор за 
међународну 

сарадњу и 
европске 

интеграције 

4.квартал 
2023. 

4.квартал 
2024. 

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0013 
- - - 

3.1.3.3. Реализација 
инфраструктурних 

капиталних пројеката 

Сектор за 
технолошки 

развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 
2023. 

4.квартал 
2024. 

01 
0201 Развој науке 
и технологије / ПЈ 

4002 и ПЈ 5002 
3.000.000 4.000.000 5.000.000 

3.1.3.4. Подршка 
научнистраживачком раду 

центара изузетних 
вредности 

Сектор за 
технолошки 

развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

4. квартал 
2023. 4. 

квартал 2024. 
01 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0001 
25.000 25.000 25.000 

3.1.3.5. Праћење и 
пружање подршке раду 

новооснованих 
институција (Институт за 
вештачку интелигенцију) 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

1. квартал 
2022. 

4. квартал 
2024.  

01 – 
редовна 

издвајања 

0201 Развој науке 
и технологије/ ПА 

0001 
100.000 70.000 60.000 

 

                                                      
3 Средства за реализацију активности 1.3.2, коју спроводи Фонд за науку Републике Србије, обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру програмске активности 0013 „Подршка раду Фонда за науку РС”. Уз средства одобрена из буџета, планирана су и средства 
по основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развоj (број IBRD 90290YF), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, 
број 3/20). Поред тога, Европска комисија, узимајући Светску банку као поузданог партнера, донела је одлуку да своја донаторска средства из IPA 2019 намењена области 
Конкурентности, имплементира посредством Светске банке у оквиру компоненти које су дефинисане SAIGE пројектом. 
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Мера : 3.1.4. Развој дигиталне инфраструктуре 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021.до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године   
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Сектор за дигитализацију у просвети и 
науци, Сектор за науку, Сектор за 

технолошки развој, трансфер 
технологија и иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0007 
(редовна издвајања) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Успостављен обједињени 
национални систем еНаука, 
који обухвата електронске базе 
података и регистре,  
укључујући Регистар 
научноистраживачких 
организација, Регистар 
истраживача, Регистар 
капиталне опреме 

НЕ/ДА 

Извештај о 
раду 

Канцеларије 
за ИТ и 
еУправу 

НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Пораст корисника јавно 
доступне динамичке интернет 
презентације са профилима 
истраживача и 
научноистраживачких 
организација 

% 
Извештај о 
раду НИО 

100% 2020. 120% 130% 140% 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.1.4.1. Успостављање 
обједињеног националног 
истема еНаука 

Сектор за 
дигитализацију 

у просвети и 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 
Општи 

приходи 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 

0007 (редовна 
- - - 
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науци, Сектор 
за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, 

трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

и 
примањ

а из 
буџета 

издвајања) 
 

3.1.4.2. Одржавање 
електронских база 
података које се воде као 
регистри (Регистар 
истраживача и Регистар 
научноистраживачких 
организација) 

Сектор за 
дигитализацију 

у просвети и 
науци, Сектор 

за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, 

трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 
Општи 

приходи 
и 

примањ
а из 

буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 

0007 (редовна 
издвајања) 

 

- - - 

3.1.4.3. Дигитализација 
поступка за стицање 
научног, односно 
истраживачког звања, 
поступка акредитације 
научноистраживачких 
организација и поступка  
пријављивања и 
процењивања поднетих 
пријава за пројектно 
финансирање 

Сектор за 
дигитализацију 

у просвети и 
науци, Сектор 

за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, 

трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 
Општи 

приходи 
и 

примањ
а из 

буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 

0007 (редовна 
издвајања) 

 

- - - 

3.1.4.4. Одржавање 
интернет презентација са 
профилима истраживача и 
научноистраживачких 
организација 

Сектор за 
дигитализацију 

у просвети и 
науци, Сектор 

за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, 

4. квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 
Општи 

приходи 
и 

примањ
а из 

буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 

0007 (редовна 
издвајања) 

 

- - - 
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трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 
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Посебан циљ 3.2 Повећање ефикасности коришћења ресурса научноистраживачког система 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Успостављен механизам 
праћења реализације 

научноистраживачког рада на 
нивоу НИО 

НЕ/ДА 
Годишњи 
извештај 

НИО 
НЕ 2020. НЕ ДА ДА 

Број реформисаних института 
(годишње) 

Број МПНТР 0 2020. 6 7  

Број корисника 
научнопопуларних програма  

(кумулативно) 
Број 

Извештај 
Центра за 
промоцију 

науке 

15.500 2020. 18.000 20.000  

 
Мера : 3.2.1. Регулисање, рационализација и праћење рационализације целокупне научно-истраживачке активности 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021.до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 

иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0007 
(редовна издвајања) 

- - - 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Усвојен програм о 
институционалном 
финансирању НИО 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Извештаји о квалитету 
реализације 

Број МПНТР 157 2020. 159 160 160 
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научноистраживачке 
делатности НИО 

Усвојени и усаглашени 
нормативи и стандарди 

квалитета на нивоу НИО 
НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Прописан јединствен скуп 
података који МПНТР 
потражује од НИО на 

годишњем нивоу 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.2.1.1. Усвајање 
програма о 
институционалном 
финансирању4 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони систем 

1.квартал 
2023.  

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 
(редовна 

издвајања) 

- - - 

3.2.1.2. Контрола 
квалитета реализације 
научноистраживачке 
делатности НИО 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони систем 

4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 
(редовна 

издвајања) 

- - - 

3.2.1.3. Ажурирање 
норматива и стандарда 
квалитета рада НИО 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 

- - - 

                                                      
4 Доношење програма о институционалном финасирању је одложено услед померања рока примене коефицијената плата предвиђених Законом о 
систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19), а финансирање се спроводи у складу са 
Уредбом о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама („Службени гласник РС”, број 
90/19). 
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технологија и 
иновациони систем 

(редовна 
издвајања) 

 
Мера : 3.2.2. Реформа мреже института 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):   
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 
иновациони систем, Сектор за 

међународну сарадњу и европске 
интеграције 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0007 
(редовна издвајања) 

 

- - - 

Извор 11- Примања од 
иностраних задуживања 

ПЈ 4011/ Пројекат 
акцелерације иновације и 

подстицања раста 
предузетништва SAIGE 

152.040 230.000 170.000 

Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 

мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 
Усвојена методологија 
самоевалуације и екстерне 
евалуације 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Број спроведених 
самоевалуација НИО 
(годишње) 

Број МПНТР 54 2020. 65 65 65 

Број спроведених екстерних 
евалуација НИО годишње 

Број 

МПНТР и 
Међународне 
финансијске 
организације 

0 2020. 17 17 17 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.2.2.1. Развој методологије Сектор за науку, 4.квартал Извор 11- ПЈ 4011/ Пројекат 92.040   
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и екстерна евалуација 
одабраних института 

Сектор за 
међународну 

сарадњу и 
европске 

интеграције 

2021. 
4.квартал 

2022. 

Примања 
од 

инострани
х 

задуживањ
а 
 

акцелерације 
иновације и 

подстицања раста 
предузетништва 

SAIGE 

3.2.2.2. Имплементација 
елабората о реформи 
одабраних института 

Сектор за науку, 
Сектор за 

међународну 
сарадњу и 
европске 

интеграције 

4.квартал 
2021. 

3.квартал 
2024. 

Извор 11- 
Примања 

од 
инострани

х 
задуживањ

а 

ПЈ 4011/ Пројекат 
акцелерације 
иновације и 

подстицања раста 
предузетништва 

SAIGE 

60.000 230.000 170.000 
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Мера : 3.2.3. Конумикација научних знања у сврху друштвене корисности и повећање видљивости науке 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021.до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 

иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0006, 
ПА 0011, ПА 0014, ПА 

0015 
 

110.000 115.000 127.500 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Успостављена мрежа 
истраживачко-образовних 

центара на територији 
Републике Србије 

Број МПНТР 23 2020. 27 30 33 

Број грађана који прате 
медијске садржаје инспирисане 

науком (кумулативно) 
Број 

Извештај 
Центра за 
промоцију 

науке 

30.000 2020. 45.000 60.000 75.000 

Број финансираних пројеката 
грађанских научних 

истраживања (годишње) 
Број 

Извештај 
Центра за 
промоцију 

науке 

0 2020. 5 5 5 

Број промоција новоразвијених 
и комерцијализованих нових 

производа и услуга у НТ 
парковима (кумулативно) 

Број 
Научно-

технолошки 
паркови 

10 2020. 14 18 22 
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Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.2.3.1. Формирање мреже 
истраживачко-образовних 
центара координираних од 
стране ЦПН-а 
 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0006 

12.500 15.000 17.500 

3.2.3.2. Промоција научно-
технолошких популарних 
програма 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0006 

82.500 85.000 95.000 

3.2.3.3. Подршка 
пројектима грађанске науке 
кроз јавне позиве за 
заједничке пројекте грађана 
и научне заједнице 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

2.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0006 

15.000 15.000 15.000 

3.2.3.4. Промоција нових 
производа/услуга 
генерисаних у оквиру НТ 
паркова 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0011, ПА 

0014, ПА 0015 

- - - 
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Мера : 3.2.4. Израда и усвајање студије о потенцијалу научно-истраживачких организација да допринесу унапређење јавних политика и 
културног развоја уз уважавање специфичности друштвено-хуманистичких наука 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 

иновациони систем 

01- Општи приходи и 
примања из буџета 

0201/ ПА 0001 * * * 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Израђена Студија о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних политика и 
културног развоја уз 
уважавање специфичности 
друштвено-хуманистичких 
наука 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Усвојена Студија о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних политика и 
културног развоја уз 
уважавање специфичности 
друштвено-хуманистичких 
наука 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 

Усвојен Програм за 
имплементацију Студије о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних политика и 
културног развоја уз 
уважавање специфичности 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА ДА 
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друштвено-хуманистичких 
наука 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.2.4.1. Израда Студије о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних 
политика и културног 
развоја уз уважавање 
специфичности 
друштвено-хуманистичких 
наука 
 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор за 
високо образовање 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01- Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201/ ПА 
0001 

* * * 

3.2.4.2. Усвајање Студије о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних 
политика и културног 
развоја уз уважавање 
специфичности 
друштвено-хуманистичких 
наука 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор за 
високо образовање 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01- Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201/ ПА 
0001 

* * * 

3.2.4.3. Развој програма за 
имплементацију Студије о 
потенцијалу 
научноистраживачких 
организација да допринесу 
унапређењу јавних 
политика и културног 
развоја уз уважавање 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки развој, 
трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, Сектор за 
високо образовање 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01- Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201/ ПА 
0001 

* * * 



135 
 

специфичности 
друштвено-хуманистичких 
наука 

 
 

Посебан циљ 3.3  Неговање врхунског квалитета науке и технолошког развоја и јачање конкурентности привреде 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Укупна цитираност Број 
SCOPUS, 

WoS 
216.000 2019. 513.000 861.000 1.251.000 

Број научних  радова Број 
SCOPUS, 

WoS 
8.800 2019. 18.000 27.500 37.300 

Ранг Републике Србије према 
Глобалном индексу 
иновативности 

Позиција WIPO 53. 2020. 49. 46. 45. 

 
Мера : 3.3.1. Подршка повећању квалитета истраживања 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 
иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0001, 

ПА 0013 
16.474.566 16.974.566 20.936.503 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Усвојене измене и допуне 
Закона о Фонду за науку РС 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. НЕ ДА ДА 

Број објављених радова у 
часописима са импакт 
фактором 

Број 
 

SCOPUS, 
WoS 

5950 2019. 12050 18250 24750 
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Број техничких решења 
реализованих у земљи и 
иностранству 

Број 

Извештаји 
истраживач

ко-
развојних 
института 

110 2020. 240 380 530 

Број објављених радова у 
часописима са висoким рангом 
према GII 

Број 

 
SCOPUS 

WOS 
 

890 2019. 1860 2870 3920 

Број објављених монографија 
водећих светских издавача 

Број 
(процена 

броја) 

 
Dimensions 

<100 2019. 220 370 550 

Број истраживача који су по 
броју цитата у првих 10% у 
области у свету 

Број 

 
SCOPUS, 

WоS 
 

420 2019. 850 1290 1740 

Број истраживача који су 
учествовали на научним 
скуповима и на састанцима 
радног тела научног скупа у 
иностранству 

Број 
Извештај 
МПНТР 

 
711 2019. 1441 2181 2931 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.3.1.1. Доношење измена и 
допуна Закона о Фонду за 
науку Републике Србије 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 
(редовна 

издвајања) 

- - - 

3.3.1.2. Институционална 
подршка реализацији 
научноистраживачке 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
14.830.805 14.830.805 18.188.432 
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делатности у НИО   развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

буџета ПА 0001 

3.3.1.3. Пројектна подршка 
научноистраживачкој 
делатности кроз 
имплементацију постојећих 
и доношење нових 
програма Фонда за науку 
Републике Србије5   

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0013 

1.000.000 1.500.000 2.000.000 

3.3.1.4.  Подршка 
научноистраживачком раду 
САНУ, Матице Српске и 
другим институцијама 

Сектор за науку 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

127.223 127.223 127.223 

3.3.1.5. Подршка 
истраживачима који имају 
радове високе цитираности 
(најбољих 10% у области)  

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, 

4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

* * * 

3.3.1.6. Подршка 
објављивању у научним 
часописима са високим 
импакт фактором 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, 

4.квартал 2023.  

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

* * * 

3.3.1.7. Подршка 
објављивању у 
монографијама водећих 
светских издавача 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 

4.квартал 2023.  

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

* * * 

                                                      
5 Средства за реализацију активности 3.1.3, коју спроводи Фонд за науку Републике Србије, обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру програмске активности 0013 „Подршка раду Фонда за науку РС”. Уз средстава из буџета планирана су и средства по 
основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развоj (број IBRD 90290YF), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, 
број 3/20). Поред тога, Европска комисија, узимајући Светску банку као поузданог партнера, донела је одлуку да своја донаторска средства из IPA 2019 намењена области 
Конкурентности, имплементира посредством Светске банке у оквиру компоненти које су дефинисане SAIGE пројектом. 
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иновациони 
систем, 

3.3.1.8. Подршка 
институцијама са високом 
међународном 
препознатљивошћу 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем, 

4.квартал 2023.  

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

* * * 

3.3.1.9. Подршка набавци 
научноистраживачке 
литературе и приступ 
електронским научним 
базама, библиометријској 
анализи и издавању 
научних публикација и 
одржавању научних 
скупова и чланству 
научноистраживачких 
организација и научних и 
научностручних друштава у 
међународним научним 
организацијама 
/удружењима 

Сектор за науку 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/П
А 0001 

417.538 417.538 508.068 

3.3.1.10. Подршка учешћу 
истраживача на научним 
скуповима и састанцима 
радног тела научног скупа у 
иностранству и боравку 
истраживача из 
иностранства у Републици 
Србији по позиву и 
завршној изради 
докторских дисертација 
истраживача и 
постдокторском 
усавршавању истраживача у 
иностранству 

Сектор за науку 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 

примања из 
буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/П
А 0001 

64.000 64.000 77.780 

3.3.1.11. Подршка 
организацијама које се баве 
додатним образовањем и 

Сектор за науку 
1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи и 

примања из 

0201 Развој 
науке и 

технологије/П
35.000 35.000 35.000 
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усавршавањем 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом 

буџета А 0001 

 
Мера : 3.3.2. Подршка повећању квалитета технолошког развоја 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за технолошки развој, трансфер 
технологија и иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

ПА 0005, ПЈ 7023, ПЈ 
4004, ПЈ 7089, ПА 0011, 
ПА 0014, ПА 0015 и ПЈ 

4010 

3.078.363 3.049.363 3.110.863 

56 финансијска помоћ ЕУ 
ПЈ 7023; ПЈ 4004; ПЈ 

7079 
1.359.363 1.305.363 1.305.363 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 2024. 

Број заједничких пројеката 
науке и привреде кроз грант 
шеме Фонда за иновациону 

делатност 

Број 

Извештај о 
остваривањ
у програма 
рада Фонда 

за 
иновациону 
делатност 

36 2020. 66 76 86 

Број комерцијализованих 
нових/ унапређених производа 
развијених од стране предузећа 

подржаних кроз грант шеме 
Фонда за иновациону 

делатност 

Број 

Извештај о 
остваривањ
у програма 
рада Фонда 

за 
иновациону 
делатност 

83 2019. 200 270 320 

Број пружених НИО услуга 
предузећима кроз иновационе 

ваучере 
Број 

Извештај о 
остваривањ
у програма 
рада Фонда 

632 2020. 982 1182 1282 
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за 
иновациону 
делатност 

Број поднетих патентних 
пријава 

Број 

Извештај о 
остваривањ
у програма 
рада Фонда 

за 
иновациону 
делатност 

56 2019. 76 86 96 

Донети законски и подзаконски 
акти којима се регулишу 

иновациона делатност и рад 
Фонда за иновациону 

делатност 

НЕ/ДА 

Извештај о 
раду 

Народне 
скупштине 

Важећи закон 2020. ДА ДА ДА 

Број истраживача који су 
прошли обуке о интелектуалној 

својини и ТТ-у 
Број 

Годишњи 
извештаји о 
раду ЗИС 

620 
 

2019. 
1220 1820 2420 

Број новорегистрованих 
стартап компанија у НТП-

овима 
Проценат 

Годишњи 
извештаји о 
раду НТП 

100 2020. 120 140 160 

 
 

Назив активности: 

Орган (сектор 
органа) који 

спроводи 
активност 

 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансир

ања 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.3.2.1. Доношење 
подзаконских 
аката/правилника у складу 
са Законом о иновационој 
делатности ("Службени 
гласник РС", број 129 од 28. 
децембра 2021.) 

Сектор за 
технолошки 

развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2022.  

01 Општи 
приходи 

и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 
(редовна 

издвајања) 

- - - 
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3.3.2.2. Пројектна подршка 
иновационој делатности 
кроз имплементацију 
постојећих и доношење 
нових програма Фонда за 
иновациону делатност 
 
 

Сектор за 
технолошки 

развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи 

и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0001 

1.650.000 1.680.000 1.752.000 

56 
финансиј
ска помоћ 

ЕУ 

ПЈ 7023; ПЈ 
4004; ПЈ 7079 

1.359.363 1.305.363 1.305.363 

3.3.2.3. Подизање 
капацитета за трансфер 
технологија на нивоу НИО 
кроз обуке 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи 

и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0007 
(редовна 

издвајања) 

- - - 

3.3.2.4. Инфраструктурна и 
стручна подршка 
иновационим субјектима 
кроз имплементацију 
програма рада мреже НТП 

Сектор за 
технолошки 

развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 

систем 

1.квартал 2022. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи 

и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПА 0011,   ПА 
0014, ПА 0015 

65.000 60.000 49.500 

3.3.2.5. Оснивање нових 
НТП 

Сектор за науку, 
Сектор за 

технолошки 
развој, трансфер 

технологија и 
иновациони 

систем 

4.квартал 2023. 
4.квартал 2024. 

01 Општи 
приходи 

и 
примања 
из буџета 

0201 Развој 
науке и 

технологије/ 
ПЈ 4010 4.000 4.000 4.000 
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Посебан циљ 3.4  Фокусирање истраживања на друштвене изазове и приоритете 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број расписаних јавних позива 
по циљаним програмима, 
према идентификованим 

друштвеним изазовима, као и 
приоритетима Стратегије 
паметне специјализације 

Број 

Извештаји о 
раду Фонда 

за науку 
Републике 

Србије, 
Фонда за 

иновациону 
делатност и 

годишњи 
извештаји 

Национално
г савета за 
научни и 

технолошки 
развој 

0 2020. 2 5 5 

 
Мера : 3.4.1. Успостављање механизама за кандидовање друштвених изазова као научноистраживачких тема и формирање експертиза за 
државну управу 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 

спровођење (координисање 
спровођења) мере 

 

Извор финансирања 

Шифра програмске 
активности или пројекта 

у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Сектор за науку, Сектор за технолошки 
развој, трансфер технологија и 
иновациони систем, Сектор за 
међународну сарадњу и европске 
интеграције 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0007 
(редовна издвајања) - - - 



143 
 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Успостављен механизам за 
идентификовање друштвених 
изазова ДА/НЕ 

Записници 
са седница 
Савета за 

друштвене 
изазове 

НЕ 2020. ДА ДА 

 
 

ДА 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 

се 
обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.4.1.1. Формирање Савета 
за друштвене изазове 

Сектор за 
међународну 
сарадњу и 
европске 
интеграције, 
Сектор за науку, 
Сектор за 
технолошки 
развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 
систем, Сектор 
за науку 

4. квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

- - - - 

3.4.1.2. Успостављање 
процедура за кандидовање 
друштвених изазова 

Сектор за 
међународну 
сарадњу и 
европске 
интеграције, 
Сектор за науку, 
Сектор за 
технолошки 
развој, трансфер 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

- - - - 
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технологија и 
иновациони 
систем, Сектор 
за науку 

3.4.1.3. Успостављање 
финансијске подршке 
решавању одабраних 
друштвених изазова 

Сектор за 
међународну 
сарадњу и 
европске 
интеграције, 
Сектор за науку, 
Сектор за 
технолошки 
развој, трансфер 
технологија и 
иновациони 
систем, Сектор 
за науку 

4.квартал 2022. 
4.квартал 2024.  

01 Општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

- - - - 

 
Мера : 3.4.2. Спровођење циљаних програма према Стратегији паметне специјализације и других стратегија 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Сектор за међународну сарадњу и 
европске интеграције, Сектор за науку, 
Сектор за технолошки развој, трансфер 
технологија и иновациони систем 

01 Општи приходи и 
примања из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 0007 
(редовна издвајања) 

- - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Ажурирана  листа 
приоритетних технологија 

ДА/НЕ 

Извештаји 
Савета за 

друштвене 
изазове 

НЕ 2020. ДА ДА 

 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 

Рок за 
почекта и 

Извор 
финансира

Шифра програмске 
активности или 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 
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спроводи 
активност 
 

завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

ња пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

2022. 2023. 2024. 

3.4.2.1. Формирање радног 
тела за усаглашавање 
подршке 
научноистраживачкој и 
иновационој делатности 
према утврђеним и 
ревидираним 
приоритетима Стратегије 
паметне специјализације 

Сектор за 
међународну 
сарадњу и 
европске 
интеграције, 
Сектор за науку, 
Сектор за 
технолошки развој, 
трансфер 
технологија и 
иновациони 
систем, Сектор за 
науку 

4.квартал 
2023. 
године- 
4.квартал 
2024. 
године 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 
0007 (редовна 
издвајања) 

- - - 

3.4.2.2. Успостављање 
процедура за кандидовање 
друштвених изазова 

Сектор за 
међународну 
сарадњу и 
европске 
интеграције, 
Сектор за науку, 
Сектор за 
технолошки развој, 
трансфер 
технологија и 
иновациони 
систем, Сектор за 
науку 

4.квартал 
2023. 
године- 
4.квартал 
2024. 
године 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201 Развој науке и 
технологије/ ПА 
0007 (редовна 
издвајања) 

- - - 

 
Посебан циљ 3.5  Јачање међународне сарадње 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Минитарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Степен међународне % Показатељи 100 2020. 120 130 140 
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повезаности у 
односу на базну годину 

 

из 
мера 

 
Мера : 3.5.1. Унапређење учешћа у европским програмима за науку и иновације 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):   
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Минитарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Приходи из буџета Р. 
Србије 

0201/ ПЈ 7010 
0201/ ПА 0001 

2.087.400 2.087.400  

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Реализована национална 
контрибуција у заједничком 
буџету ЕУ програма за науку и 
истраживање – Хоризонт 
Европа – ХЕУ 

НЕ/ДА 
 

Финансијски 
извештај 
МПНТР 

НЕ 2020. ДА ДА  

Број уговорених ХЕУ пројеката 
(годишње)  

Број 
 

Европске 
комисије 
Еcorda 

0 2020. 50 50  

Број организација из Републике 
Србије које учествују у ХЕУ 
програму (годишње) 
 

Број 
 

Електронска 
база Европске 
комисије 
Еcorda 

0 2020. 75 75  

Проценат учешћа наших 
истраживача 
у текућим COST акцијама  
 

% Извештаји 
COST 
секретаријата 
 

93 2020. 94 94,5  

Број одобрених ЕУРЕКА 
пројеката у  којима учествују 
истраживачи из Републике 
Србије (годишње) 
 

Број 
 

Извештаји 
ЕУРЕКА 
секретаријата 
 

11 2020. 10 10  
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Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.5.1.1 Реализација 
националне контрибуције у 
заједнички буџет ЕУ 
програма за науку и  

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ ПЈ 7010 2.000.000 2.000.000 - 

3.5.1.2  Спровођење 
програма 
тренинга и обуке за 
унапређење капацитета 
Националних контакт особа 
за ХЕУ 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001 200 200  

3.5.1.3 Организација инфо-
дана и обука за 
истраживаче, 
привредне субјекте и ОЦД 
за 
пријављивање пројеката на 
ХЕУ програм 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001 400 400  

3.5.1.4. Институционална 
подршка реализацији 
научноистраживачке 
делатности НИО у 
пројектима COST и 
ЕУРЕКА програма. 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001 86.800 86.800  

 
Мера : 3.5.2. Јачање стратешке билатералне и регионалне сарадње у оквиру европских макрорегиона и региона Западног Балкана 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  

Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Приходи из буџета Р. 
Србије 

0201/ ПА 0001 74.900 74.900  
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Показатељ(и) на нивоу мере 
Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година 
Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број покренутих билатералних, 
регионалних и 
мултилатералних програма 
сарадње на годишњем нивоу 

Број МПНТР 
2 
 

2020. 1 1 - 

Број одобрених пројеката у 
којима учествују институције 
из Србије (кумулативно) 

Број МПНТР 270 2020. 310 310 - 

 
 

Назив активности: Орган 
(сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.5.2.1 Успостављање 
нових 
стратешких билатералних 
програма са водећим 
земљама у области науке, 
технологије и иновација 
као 
и са земљама у региону 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001; ПЈ 
4003 

69.500 69.500 * 

3.5.2.2  Координација 
активности у вези са 
имплементацијом Европске 
стратегије за Дунавски и 
Јадранско-јонски регион 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0007 
(редовна 
издвајања)  

   

3.5.2.3 Успостављање и 
даљи 
развој регионалне и 
мултилатералне сарадње 

МПНТР 1.квартал 2022. 
4.квартал 2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001;  5.400 5.400  

 
Мера : 3.5.3. Обезбеђивање приступа међународној истраживачкој инфраструктури 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 
од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ са aкционим планом за период 2021-2023. године  
Орган (или сектор органа) oдговоран за Извор финансирања  Шифра програмске Укупна процењена финансијска средства по 
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спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Приходи из буџета Р. 
Србије 

0201/ ПА 0001 
482.521 482.521 - 

        

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Обезбеђивање приступа 
међународној истраживачкој 
инфраструктури 
НЕ 2020. ДА ДА ДА 
 

НЕ/ДА МПНТР НЕ 2020. ДА ДА - 

Број НИО из Републике Србије 
који 
користе међународне 
истраживачке 
инфраструктуре (кумулативно) 

Број Извештаји 
међународн
их 
истраживач
ких 
организациј
а 

14 2020. 16 17 - 

 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

3.5.3.1 Реализација 
националнe 
контрибуцијe за 
обезбеђивање 
приступа међународној 
истраживачкој 
инфраструктури 

МПНТР 1.квартал 
2022. 
4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0001;  482.521 482.521 - 

3.5.3.2 Доношење МПНТР 1.квартал 01 Општи 0201/ПА 0007 - - - 
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легислативе и 
успостављање процедура за 
учешће институција из 
Републике Србије у 
конзорцијумима 
истраживачких 
инфраструктура (ERIC) 

2022. 
4.квартал 
2022. 

приходи и 
примања 
из буџета 

(редовна 
издвајања)  

3.5.3.3 Наставак активности 
на укључивању Републике 
Србије у европске 
конзорцијуме истраживачке 
инфраструктуре (ERIC) 

МПНТР 1.квартал 
2022. 
4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0007 
(редовна 
издвајања)  

- - - 

3.5.3.4 . Наставак 
активности на укључивању 
Републике Србије у 
истраживачке 
инфраструктуре 
Обједињеног 
истраживачког центра 
(JRC) 

МПНТР 1.квартал 
2022. 
4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0007 
(редовна 
издвајања)  

- - - 

3.5.3.5 Наставак учешћа 
Републике Србије у 
активностима 
међународних 
истраживачких 
организација 
(ЦЕРН, Дубна, Фулбрајт) 

МПНТР 1.квартал 
2022. 
4.квартал 
2023. 

01 Општи 
приходи и 
примања 
из буџета 

0201/ПА 0007 
(редовна 
издвајања)  

- - - 
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Општи циљ 4: Усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, иновације и предузетничке 
иницијативе у областима 4С образовања 
Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Показатељ(и) на нивоу општег 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у  
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Улагање у истраживање  
и развој у процентима  
БДП-а 

% РЗС 0.89 2019 1.1 1.2 - 

Додата вредност по  
запосленом 

ЕУР РЗС 15.540 2018. 17.000 - - 

Запосленост у средње  
и високотехнолошким  
индустријама као  
проценат укупне  
запослености 

% Еуростат 5 2019. 5.5 - - 

Запосленост у  
услужним делатностима  
заснованим на знању  
као проценат укупне  
запослености 

% Еуростат 27.4 2019. 28.5 - - 

Учешће високотехнолошког 
извоза у укупном извозу 

% EURостат 1,9 2018. 2,2 - - 

Улагања пословног сектора у 
И&Р у процентима БДП-а 

% РЗС 0,35 2019. 0,45 - - 

Индекс културе 
предузетништва 

Број GCI 47,4 2019. 48,5 - - 

 
  



152 
 

Посебан циљ 4.1: Усмерене научне активности на 4С приоритете 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:  
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Удео научно истраживачких 
радова у 4С областима у 
укупном броју научно 
истраживачких радова на 
годишњем нивоу 

% МПНТР 26,5 2019. 30 *6 * 

Удео цитата у укупним 
светским цитатима на 
годишњем нивоу 

% Web of 
Science 

0,202 2019. 0,23 - - 

Удео цитата у укупном броју 
светских цитата на годишњем 
нивоу у областима 4С 

% Web of 
Science 

0,24 2019. 0,28 - . 

Укупан број цитата 
истраживача у Републици 
Србији на годишњем нивоу 

Број Web of 
Science 

215.504 2019. 250.000 - - 

Укупан број цитата у 
областима 4С на годишњем 
нивоу 

Број Web of 
Science 

36.080 2019. 45.000 - - 

Укупан број међународних 
пројеката на којима су 
учествовали домаћи 
истраживачи (збирно: H2020 + 
HEU) 

Број МПНТР 67 2019. 145  - - 

Укупан број међународних 
пројеката на којима су 
учествовали домаћи 
истраживачи (COST) 

Број МПНТР 37 2019. 114  - - 

Укупан број међународних Број МПНТР 9 2019. 29  - - 

                                                      
6 Акцони план 4С стратегије рађен је по методологији ЕУ кроз процес предузетночког откривања (дијалога са заинтересованим странама из државног 
сектора, академије, бизниса и цивилног друштва). АП за наредни двогодишњи период, почевши од 2023. године идентификоваће нове мере 
(задржати неке од постојећих идентификованих у АП 2021-2022) кроз процес предузетночког откривања које ће бити део новог АП, а не морају бити 
исте као у АП 2021-2022. У овом тренутку то не можемо знати, што је разлог недостатка података за 2023 и 2024. 
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пројеката на којима су 
учествовали домаћи 
истраживачи (EUREKA) 
Удео средстава из 
иностранства за И&Р у 
укупном финансирању И&Р 

% РЗС 21,6 2019. 25 - - 

 
Мера : 4.1.1. Компетитивни позиви усмерени ка областима 4С у оквиру програма „Развој“ 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Фонд за науку, МПНТР Пројекат Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији7, 
укључујући МПНТР 
ИПА 20198 

0201 – 4011 240.000   

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број подржаних пројеката 
(годишње) 

Број Фонд за 
науку  

0 2021. 60 - - 

Број укључених истраживача 
(годишње) 

Број Фонд за 
науку  

0 2021. 800 - . 

 
  

                                                      
7 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
8 Финансијски споразум између Европске комисије, у име Европске уније, с једне стране, и Републике Србије, коју заступа Влада, с друге стране, у вези 
са Акционим ИПА програмом за Републику Србију за 2019. годину. Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину; 
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Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.1.1 Расписивање позива 
и селекција пријављених  

пројеката 

Фонд за науку  IV 
квартал 
2021, I 
квартал 
2022. 

    * 
 Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE”, 
ИПА 2019  

0201 – 4011 240,000 - - 

4.1.1.2 Евалуација позива Фонд за науку  IV 
квартал 
2021, I 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

4.1.1.3        
 

Мера : 4.1.2. Програм за развој пројеката у области вештачке интелигенције (Фонд за науку) 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за науку, МПНТР Буџет РС – МПНТР 0201 – 0013 62.400 - - 
Пројекат Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму - Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији  

0201 – 4011 - - - 

     
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 
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Број подржаних основних 
истраживачких пројеката 
(годишње) 

Број Фонд за 
науку  

6 2020. 6 - - 

Број подржаних примењених 
истраживачких пројеката 
(годишње) 

Број Фонд за 
науку  

6 2020. 6 - - 

Број укључених истраживача 
(годишње)  

Број Фонд за 
науку  

119 2020. 119 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.2.1. Израда критеријума 
позива 

Фонд за науку II квартал 
2022. 
 

    * 
Буџет РС 0201 – 0013 - - - 

4.1.2.2. Расписивање позива 
и селекција пријављених 
пројеката 

Фонд за науку  III 
квартал 
2022. 

Буџет РС 0201 – 0013 62.400 - - 

4.1.2.3. Евалуација позива Фонд за науку  IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке “ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

 
Мера : 4.1.3. Усвајање прописа којим ће се регулисати висина институционалног финансирања за НИО на начин да се подстиче релевантност и 
изврсност у областима 4С 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

МПНТР Буџет РС – МПНТР 
редовна издвајања 

0201 - 0007 0 - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 
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Усвојен документ који ће 
регулисати доделу 
институционалног 
финансирања за НИО 

0 – Не 

1 – Да 

МПНТР 0 2020 1 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.3.1 Припрема Програма 
о институционалном 
финансирању института 

МПНТР II и III 
квартал 
2022. 

Буџет РС 0201 - 0007 - - - 
     

 
Мера : 4.1.4. Програм за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку 
/технологију 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Центар за промоцију науке (МПНТР) Буџет Републике Србије: 
ЦПН 

0201 – 0006 2.400 - - 

     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број пројеката (годишње) Број ЦПН 3 2020. 4 - - 

Број укључених истраживача 
(годишње) 

Број ЦПН 15 2020. 24 - - 
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Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.4.1 Расписивање 
Програма за подршку 
експерименталним и 
иновативним пројектима 
који спајају уметност и 
науку/технологију 

ЦПН  
II квартал 
2021. 

    * 
Буџет РС 0201 - 0006 2.400 - - 

 
Мера : 4.1.5. Измене правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких 
резултата истраживача 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС: МПНТР 
редовна издвајања 

0201 – 0007 - - - 

Пројекат Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији9 

0201 – 4011 - - - 

     
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

                                                      
9 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Усвојен измењен Правилник о 
поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању 
научноистраживачких 
резултата истраживача 

0 – Не 

1 – Да 

МПНТР 0 2020. 1 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.5.1. Анализа нацрта 
правилника у односу на 
циљеве стратегије паметне 
специјализације 

МПНТР 
 

IV 
квартал 
2022. 

    * 
Буџет РС 0201 - 0007 - - - 

4.1.5.2. Консултације са 
заинтересованим странама 
у оквиру EDP 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

4.1.5.3. Усвајање 
правилника 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 

Буџет РС 0201 - 0007 - - - 

 
Мера : 4.1.6. Програм подршке истраживачкој инфраструктури (Програм инфраструктура) 
Једна активност, остало Фонд за науку 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР, Фонд за науку Пројекaт Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму - Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији  

0201 – 4011 - - - 
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Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број подржаних пројеката 
(Укупно) 

Број Фонд за 
науку  

0 2020. / - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршета

к 
активност

и 
(квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.1.6.1. Израда 
критеријума позива према 
налазима стратегије 
паметне специјализације 

Фонд за науку РС III 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - * 

     
4.1.6.2. Консултације са 
заинтересованим странама 
у оквиру EDP 

МПНТР III/IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

4.1.6.3. Расписивање и 
имплементација позива 

Фонд за науку  IiI/IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

4.1.6.4. Евалуација позива Фонд за науку  III/ IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 
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Посебан циљ 4.2  Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса10 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: МПНТР 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Индекс сарадње између актера 
четвороструког хеликса 

Број GCI 3.6 2019. 3.75 - - 

Број развијених иновативних 
производа или услуга насталих 
као резултат подржаних 
пројеката  

Број ФИД  196 2019. 435 - - 

Укупан број трансфера 
технологије као исход 
програма доказа концепта 

Број ФИД 0 2019. 7 - - 

Стопа преживљавања 
подржаних стартапова након 2 
године 

% ФИД 83 2019. 85 - - 

Просечна годишња стопа раста 
финансираних стартапова  

% ФИД 20 2019. 25 - - 

Укупан број новогенерисаних 
јавно-приватних партнерстава 
који су настали кроз 4С шеме 
финансирања  

Број ФИД 0 2019. 10 - - 

рој новооснованих стартапова 
кроз позиве Фонд за 
иновациону делатност – ФИД 

Број ФИД 68 2019. 100 - - 

 
  

                                                      
10 Акцони план 4С стратегије рађен је по методологији ЕУ кроз процес предузетночког откривања (дијалога са заинтересованим странама из државног 
сектора, академије, бизниса и цивилног друштва). АП за наредни двогодишњи период, почевши од 2023. године идентификоваће нове мере 
(задржати неке од постојећих идентификованих у АП 2021-2022) кроз процес предузетночког откривања које ће бити део новог АП, а не морају бити 
исте као у АП 2021-2022. У овом тренутку то не можемо знати, што је разлог недостатка података за 2023 и 2024. 
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Мера : 4.2.1. Програм иновационих ваучера у областима 4С Једна активност 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за иновациону делатност, 
МПНТР 

Буџет РС – МПНТР 0201 – 0005 120.000 - - 
Пројекaт Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији  

0201 – 4011 - - - 

     
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број новододељених 
иновационих ваучера у току 
године 

Број ФИД  

 

118 2020. 554 - - 

Однос финансирања 4С / 
укупно финансирање 

% ФИД 

 

72 2020. 73 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.1.1 Расписивање и 
имплементација позива 

ФИД I квартал 
2022. 

    * 
Буџет РС 0201-0005 120.000 - - 

4.2.1.2 Евалуација позива ФИД IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201- 4011 - - - 
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Мера : 4.2.2. Програм Фонда за иновациону делатност који суфинансира сарадњу науке и привреде у областима 4С, програм сарадње науке и 
привреде Једна активност 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за иновациону делатност, МПНТР Буџет РС  0201 – 0005 290.000 - - 
МПНТР ИПА 201811 0201 – 4004 175.000 - - 
Пројекaт Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији12 

0201 – 4011 - - - 

Пројекат Светске банке 
Унапређење 
конкурентности и 
запошљавања „C&J”13 

0610 - 7047 - - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број подржаних конзорцијума Број ФИД  0 2020. 40 - - 

Однос финансирања 4С / 
укупно финансирање 

% ФИД 0 2020. 55 - - 

 
  

                                                      
11 Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним 
индикаторима за ову меру; 
12 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
13 Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 
2.2.2; 



Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

 
ФИД I квартал 

2022. 
    * 
Буџет РС 

ЕУ ИПА  

0201 – 0005 

0201 – 4004 

290.000 

175.000 

- - 

Евалуација позива ФИД IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

Програми Фонда за иновациону делатност који финансирају развојне иновативне пројекте предузећа у области 4С (Програм 
суфинансирања иновација) Једна активност 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 

тор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за иновациону делатност, Буџет РС  0201 – 0005 290.000   
ИПА 201814 0201 – 4004 175.000 - - 
Пројекaт Светске банке “ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији15 

0201 – 4011 - - - 

Пројекат Светске банке 0610 - 7047 - - - 

                                                      
Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним 

индикаторима за ову меру; 
Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 

одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 



Унапређење 
конкурентности и 
запошљавања „C&J”16 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број подржаних пројеката  Број ФИД 14 2020. 54 - - 

Однос финансирања 4С / % ФИД 50 2020. 55 - - 

Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

 
ФИД I квартал 

2022. 
    * 
Буџет РС 

ЕУ ИПА  

0201 – 0005 

0201 – 4004 

290.000 

175.000 

- - 

Евалуација позива ФИД IV 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

IV квартал 2022. - - - 

Акцелератор у Фонду за иновациону делатност, потпрограм намењен стартапима у областима 4С 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за иновациону делатност, Буџет РС  0201 - 0005 60.000 - - 
Пројекaт Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 

0201 – 4011 (стрдства 
ФИД) 

306.800.000 418.900.000 11.800.000 
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акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији17 
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Однос финансирања 4С / 
укупно финансирање 

% ФИД 0 2020. 50 - - 

Број подржаних предузећа  Број ФИД 0 2020 25 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.4.1 Расписивање и 
имплементација позива 

ФИД III 
квартал 
2021. 

    * 
Буџет РС 0201 - 0005 60.000   

4.2.4.2 Расписивање и 
имплементација позива и 
Евалуација позива и 
спровођење пројеката 

ФИД IV 
квартал 
2021. - I 
квартал 
2022. 

Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201- 4011 306.800 418.900 11.800 

 
  

                                                      
17 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Мера : 4.2.5.Доказ концепта, програм за истраживаче из научноистраживачких организација Једна активност 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Фонд за иновациону делатност, 
МПНТР 

Буџет РС 0201 – 0005 - - - 
Пројекaт Светске банке „ 
SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији18 

0201 – 4011 - - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број одобрених пројеката 
(годишње) 

Број ФИД  93 2020. 93 - - 

Број укључених истраживача 
(годишње) 

Број ФИД  413 2020. 413 - - 

 
Назив активности: Орган 

(сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.5.1 Евалуација позива ФИД IV квартал 2022. Пројекат 
Светске 
банке „ 
SAIGE” 

0201- 4011 - - - 

                                                      
18 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Мера : 4.2.6. Програм раног развоја Једна активност 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Фонд за иновациону делатност, 
МПНТР 

Буџет РС – МПНТР  0201 – 0005 192.000 - - 
МПНТР ИПА 201819 0201 – 4004 175.000 - - 
Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији20 

0201 – 4011 - - - 

Пројекат Светске банке 
Унапређење 
конкурентности и 
запошљавања „C&J”21 

0610 – 7047 -   

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Однос финансирања 4С / 
укупно финансирање 

% ФИД  50 2020. 60 - - 

 
  

                                                      
19 Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним 
индикаторима за ову меру; 
20 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму 
(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
21 Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за EDP опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на 
активност 2.6.2; 
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Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршета

к 
активност

и 
(квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.6.1 Расписивање и 
имплементација позива 

ФИД I квартал 
2022. 
године 

    * 
Буџет РС 0201- 0005 

0201- 4004 

192.000 

175.000 

- - 

4.2.6.2 Евалуација позива ФИД IV 
квартал 
2022. 
године 

Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201- 4011 - - - 

 
Мера : 4.2.7. Пилот пројекат повезивања брзорастућих компанија у прехрамбеној индустрији са секторима креативних индустрија и ИКТ 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

МПНТР USAID – донаторска 
средства 

/ - - - 

Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији22 

0201 – 4011 - - - 

     

                                                      
22 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број подржаних привредних 
друштава (годишње) 

Број МПНТР 2 2020. / - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.7.1 Евалуација позива и 
предлог за укључивање у 
програме МПНТР кроз 
нови позив ФИД 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 
године 

Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201-4011 - - - 

 
Мера : 4.2.8. Компетитиван позив којим се додатно стимулишу истраживачки уговори у областима 4С између НИО и корисника истраживања 
(Програм иновације) Једна активност, остало Фонд за науку 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Фонд за науку, МПНТР Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији23 

0201 – 4011 - - - 

     
     

                                                      
23 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке “SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број истраживачких уговора Број Фонд за 
науку  

0 2020. 30 - - 

Број истраживача Број Фонд за 
науку  

0 2020. 350 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.8.1. Израда 
критеријума позива према 
налазима стратегије 
паметне специјализације 

Фонд за науку  2022     * 
Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201-4011 - - - 

4.2.8.2. Консултације са 
заинтересованим странама 
у оквиру EDP 

МПНТР 2022. Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201-4011 - - - 

 
Мера : 4.2.9. Развој система јавних набавки усмерен ка набавкама за иновативна решења са пилотирањем у 4С  
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

РСЈП, МПТНР, ФИД Буџет РС24 – МПНТР 
редовна издвајања 

0201 – 0007 0 - - 

Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 

0201 – 4011 - - - 

                                                      
24 Биће финансирано из редовног буџета институције која буде заинтересована за пилот јавну набавку; 
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подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији25 
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број спроведених пилот јавних 
набавки 

Број МПНТР 0 2020. 1 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта 
у оквиру ког 
се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.9.1 Дефинисање 
критеријума позива 

МПНТР   
 III квартал 2022.  

    * 
Буџет РС 0201 – 0007 - - - 

4.2.9.2. Идентификовање 
одговарајућег пилот 
пројекта 

МПНТР  III квартал 2022.  Буџет РС 0201 – 0007 - - - 

4.2.9.3. Имплементација 
позива 

МПНТР IV квартал 2022.  Буџет РС 0201 – 0007 - - - 

4.2.9.4. Евалуација позива МПНТР IV квартал 2023.  Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

 
  

                                                      
25 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Мера : 4.2.10. Јавно доступна база /мапа истраживачке инфраструктуре и у оквиру ње врсте истраживања која су потребна привреди, а која су 
релеватна за 4С 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПТНР Буџет РС – МПНТР 
редовна издвајања 

0201 – 0007 0 - - 

Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији26 

0201 – 4011 - - - 

     
Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 2024. 

База научне инфраструктуре 
јавно доступна и функционална 

0 – Не 

1 – Да 

МПТНР 0 2020. 1 - - 

 
Назив активности: Орган 

(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.10.1. Ажурирање мапе 
истраживачке 
инфраструктуре из 2018. 

МПТНР 
 

I/III квартал 2022.      * 
Пројекат 
Светске 

0201-4011 - - - 

                                                      
26 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму 
(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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године 
 

банке 
„SAIGE” 

Буџет РС 

 

 

0201-0007 

 

 

- 

 

 

- 
4.2.10.2. Израда 
дигитализоване јавно 
доступне базе 
истраживачке 
инфраструктуре у 
областима 4С 

МПТНР I/III квартал 2022.  Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

 

0201 – 4011 

 

 

- - - 

 
Мера : 4.2.11. Успостављање оквира и имплементација активности за унапређење дијалога између актера четвороструког хеликса 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

РСЈП Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији27 

0601-7047 - - - 

     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност у 
2024. 

Број одржаних EDP радионица 
(годишње) 

Број МПНТР 1 2020. 5 - - 

Број нових организација 
укључених у EDP радионице 

Број МПНТР 0 2020. 30 - - 

                                                      
27 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 



Орган 
(сектор 
органа) 
који 
спровод
и 
активнос
т 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 

(квартал и година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

РСЈП I/II квартал 2022. 
године 

    * 
Пројекат Светске 
банке „SAIGE”, 
Пројекат светске 
банке „C&J” 

0201-4011 

 

0610-7047 

- - - 

.2. Кампања и позив 

заинтересованих страна у 

РСЈП I/III квартал 2022. 
године 

Пројекат Светске 
банке „SAIGE”, 
Пројекат светске 
банке „C&J” 

0201-4011 

 

0610- 7047 

- - - 

.3. Имплементација РСЈП III квартал 2022. 
године 

Пројекат Светске 
банке „SAIGE”, 
Пројекат светске 
банке „C&J” 

0201- 4011 

 

0610-7047 

- - - 

Популаризација и повећана употреба ново имплементираних пакета пореских олакшица за И&Р 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 

сектор органа) 
oдговоран за спровођење 
(координисање спровођења) мере 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

Буџет РС – МП редовна издвајања - 0 - - 
Пројекат Светске банке 
Унапређење конкурентности и 

0610 – 7047 - - - 
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запошљавања „C&J”28 
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност у 
2024. 

Број корисника пореских 
олакшица – физичка лица  

Број ПУРС 25.000 2020. 30.000 - - 

Број корисника пореских 
олакшица – правна лица 

Број ПУРС 11.000 2020. 12.000 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.12.1 Представљање 
пакета пореских олакшица 
на EDP радионицама 

МПНТР      * 
Пројекат 
Светске 
банке 
„C&J” 

0610-7047 29 - - 

4.2.12.2. Промоција 
брошуре Водич кроз мере 
подршке иновативној 
привреди 

Привредна комора 
Србије 

      

4.2.12.3. Ажурирање и 
промоција Портала 
предузетништва 

МП  Буџет РС  -   

4.2.12.4. Онлајн chatbot на 
тему коришћења 
подстицаја 

Јединица за 
имплементацију 
стратешких 
пројеката, Кабинет 
председника Владе 

      

4.2.12.5 Рекламна кампања 
за промоцију подстицаја 

Јединица за 
имплементацију 
стратешких 

      

                                                      
28 Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за EDP опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 
2.14.1; 
29 Средства за одржавање EDP радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 4.2.11 
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пројеката, Кабинет 
председника Владе 

4.2.12.6 Стручне 
радионице са релевантним 
циљним групама 

Јединица за 
имплементацију 
стратешких 
пројеката, Кабинет 
председника Владе 

      

4.2.12.7 Израда Упутстава 
за коришћење подстицаја 

Јединица за 
имплементацију 
стратешких 
пројеката, Кабинет 
председника Владе 

      

 
Мера : 4.2.13. Анализа потреба и могућности за употребу јавне научне инфраструктуре од стране приватних субјеката у областима 4С 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 202. 

МПНТР Пројекта Светске банке 
„SAIGE”, Споразум о 
зајму – Пројекат 
акцелерације иновација и 
подстицања раста 
предузетништва у 
Републици Србији30 

0201 – 4011 - - - 

     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Анализа објављена  0 – Не 

1– Да  

МПНТР 0 2020. 1 - - 

                                                      
30 Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке “SAIGE” 
одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени 
гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20); 
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Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.2.13.1. Израда анализе 
потреба и могућности за 
употребу јавне научне 
инфраструктуре у 
областима 4С 

МПНТР II квартал 
2022. 
године 

    * 
Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201 – 4011 - - -- 

4.2.13.2. Представљање 
анализе на EDP 
радионицама 

МПНТР III 
квартал 
2022. 
године 

Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

4.2.13.3. Израда плана за 
пилот програм коришћења 
јавне научне 
инфраструктуре од стране 
приватног сектора у једној 
од приоритетних области 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 
године 

Пројекат 
Светске 
банке 
„SAIGE” 

0201 – 4011 - - - 

 
  



Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву31 
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: МПНТР 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

пројектних партнерстава 
Број МПНТР 36 2020. 70 - - 

Укупан број техничких решења Број МПНТР 
(Извештај о 
стању у 
науци) 

263 2019. 280 - - 

основаних привредних 

оснивачи/власници млади до 30 

Број АПР 9.000 2020. 10.000 - - 

Учешће патената и техничких 
решења у укупним научним 

% МПНТР 
(Извештај о 
стању у 
науци) 

1,8 2019. 2,3 - - 

Обуке за истраживаче које имају за циљ јачање сарадње истраживача на тржишту 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

Донаторска средства – 
Обједињени 
истраживачки центар 

- - - - 

                                                      
стратегије рађен је по методологији ЕУ кроз процес предузетночког откривања (дијалога са заинтересованим странама из државног 

бизниса и цивилног друштва). АП за наредни двогодишњи период, почевши од 2023. године идентификоваће нове мере 
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ЕК32 
     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број истраживача који су 
прошли обуке 

Број МПТНР 0 2020. 50 - - 

Број различитих обука  Број МПТНР 0 2020. 2 - - 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.3.1.1 Анализа потребних 
обука и критеријума за 
реализацију (истраживање 
потреба међу НИО и 
истраживачима) 

I квартал 
2022. 
године 

Донаторска 
средства ЕК 

- - - - 

4.3.1.2. Јавни позив 
реализаторима обука и 
имплементација позива 

II квартал 
2022. 
године 

Донаторска 
средства ЕК 

- - - - 

4.3.1.3. Евалуација 
одржаних обука 

IV 
квартал 
2022. 
године 

Донаторска 
средства ЕК 

- - - - 

 
Мера : 4.3.2. Позив МПНТР за доделу бесповратних средстава ВШУ за развој курикулума у области предузетништва и повезаних вештина, са 
укључивањем гостујућих предавача из праксе 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

                                                      
32 Средства су обезбеђена у оквиру буџета Обједињеног истраживачког центра Европске комисије; 

МПНТР 

МПНТР 

МПНТР 
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МПНТР Буџет РС – МПНТР  2005 – 0014 4.000 - - 

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број ВШУ које су увеле 
предмете из области 
предузетништва (годишње) 

Број МПНТР 0 2020 5 - - 

 
Назив активности: Орган (сектор 

органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.3.2.1. Израда 
критеријума за нове 
курикулуме који би 
укључили заступљеност 
предузетништва и сродних 
вештина 

МПНТР II квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  500 - - 

4.3.2.2. Консултације са 
универзитетима 

МПНТР II квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  - - - 

4.3.2.3. Јавни позив са 
измењеним критеријумима 

МПНТР III 
квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  3.500 - - 

 
Мера : 4.3.3. Израда модела за укључивање стручњака из праксе у образовни процес 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС – МПНТР     
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Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Израђена анализа 0/1 МПНТР 0 2020 1 - - 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.3.3.1. Aнализа добрe 
праксe и препорукe за 
укључивање стручњака у 
образовни процес 

МПНТР II квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  - - * 

4.3.3.2. Консултације са 
универзитетима 

МПНТР II квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  - - - 

4.3.3.3. Израда плана за 
пилот програм  

МПНТР IV 
квартал 
2022. 
године 

Буџет РС  - - - 

 
Мера : 4.3.4. Мастер програм за повезивање уметности и информационих технологија 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС – МПНТР 2005-0014. 3.000 - - 
     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Број студената мастер 
студијских програма 

Број МПНТР 35 2020 70 - - 
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(годишње) 
 

Назив активности: Орган (сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 
 

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активност
и (квартал 
и година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.3.4.1. Евалуација мастер 
програма 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 
године 

    * 
Буџет РС 2005-0014 3.000 - - 

4.3.4.2 Консултације око 
могућности за нове мастер 
програме 

МПНТР IV 
квартал 
2022. 
године 

Буџет РС 2005-0014 - - - 

 
Мера : 4.3.5. Израда модела за праксе у компанијама, а у оквиру програма основних и виших нивоа студија у областима 4С 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС редовна 
издвајања 

 - - - 

     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Израђен модел за стручне 
праксе 

ДА/НЕ МПНТР 0 2020. ДА - - 

 
Назив активности: Орган 

(сектор 
органа) који 
спроводи 
активност 

Рок за почекта и 
завршетак 

активности (квартал 
и година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра 
програмске 
активности 

или 
пројекта у 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 
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 оквиру ког 
се 

обезбеђују 
средства  

4.3.5.1 Израда Анализе 
добре праксе и препорука 
за модел стручних пракси 

МПНТР II квартал 2022. 
године 

Буџет 
РС 

 - - - 

4.3.5.2 Консултације са 
заинтересованим 
привредним друштвима и 
универзитетима 

МПНТР II квартал 2022. 
године 

Буџет 
РС 

 - - - 

4.3.5.3 Израда пилот 
програма стручних пракси 

МПНТР IVквартал 2022. 
године 

Буџет 
РС 

 - - - 

 
Посебан циљ 4.4  Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С 
  
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: МПНТР, МП 
Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Покривеност увоза извозом у 
средњем/високом технолошком 
сектору индустрије  

% РЗС 84 2018. 88 - - 

Укупан извоз услуга33 Мил. EUR НБС 4.170 2019. 5.000 - - 

Укупан извоз производа и робе 
у областима 4С 

Мил. USD РЗС 9.063 2019. 10.000 - - 

 
Мера : 4.4.1. Успостављање међурегионалних партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС редовна 0201 – 0007 - - - 

                                                      
33 Укупан извоз услуга без транспорта и туризма; 
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издвајања 
     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Број успостављених 
партнерстава у оквиру 
тематских платформи паметне 
специјализације 

Број МПНТР 0 2020. 1 - - 
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Назив активности: Орган 

(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активност 
 

Рок за почекта и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансира

ња 

Шифра 
програмске 
активности 

или пројекта у 
оквиру ког се 

обезбеђују 
средства  

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

4.4.1.1 Иницирање 
комуникације и развој 
програма са 
идентификованим 
потенцијалним 
партнерским регионима 

МПНТР  
1.квартал 2022. 
4.квартал 2022. 

    * 
01 – 
редовна 
издвајања 

0207/ПА 0007 - . . 

 
Мера : 4.4.2. Успостављање сарадње са земљама у региону у оквиру паметне специјализације 
Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом “):  Акциони план за период од 2021. до 2022. године, 
за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 
Орган (или сектор органа) oдговоран за 
спровођење (координисање 
спровођења) мере 
 

Извор финансирања  Шифра програмске 
активности или пројекта 
у оквиру ког се 
обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 
2022. 2023. 2024. 

МПНТР Буџет РС – МПНТР 
редовна издвајања 

0201 – 0007 0 - - 

     
     

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна вредност 
у 2024. 

Успостављен споразум о 
сарадњи 

ДА/НЕ МПНТР 0 2020. ДА - - 

 
 

Назив активности: Орган 
(сектор 
органа) 
који 
спроводи 
активност 

Рок за почекта и 
завршетак активности 

(квартал и година) 

Извор 
финанси

рања 

Шифра програмске 
активности или 

пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 
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ПРИЛОГ Нормативне активности за које је надлежно МПНТР 
 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПИ Рок/месец 

1 Предлог закона о 
потврђивању споразума 
између Републике Србије 
и Европске уније о учешћу 
Републике Србије у 
програму ЕРАСМУС+ - 
програму Европске уније 
за образовање, обуке, 
младе и спорт 

Потврђује се споразум 
између РС и ЕУ о 
учешћу РС у програму 
ЕРАСМУС+  

 
 

НЕ  03. 2022.  

2 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о дуалном 
образовању  

Релаксирање услова за 
привреднике у 
реализацији дуалног 
образовног процеса у 
складу са променама 
изазваним пандемијом 
вируса Covid-19  

 
 

НЕ  06. 2022.  

3 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о Националном 
оквиру квалификација 
Републике Србије 

Обезбеђивање квалитета 
у примени НОКС-а и 
повезивање са 
Европским оквиром 
квалификација  

 
 

НЕ  06. 2022.  

4 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о средњем 
образовању и васпитању  

Усклађивање са 
одредбама закона којим 
се уређују основе 
система образовања и 
васпитања  

 
 

НЕ  07. 2022.  

5 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о основном 
образовању и васпитању 

Усклађивање са 
одредбама закона којим 
се уређују основе 
система образовања и 
васпитања  

 
 

НЕ  12. 2022.  

6 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о образовању 
одраслих 

Уређује се систем 
образовања одраслих, 
посебно систем 
неформалног 
образовања одраслих, 
услови и начин 
обављања активности 
образовања одраслих, 
као и друга питања од 

 
 

НЕ  12. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПИ Рок/месец 

значаја за обављање ове 
делатности  

7 Предлог закона о 
изменама и допунама 
Закона о предшколском 
васпитању и образовању 

Усклађивање са 
одредбама закона којим 
се уређују основе 
система образовања и 
васпитања  

 
 

НЕ  12. 2022.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

1 Закључак о 
утврђивању 
Програма 
распореда и 
коришћења 
средстава за 
субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама за 
2022. годину 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Сл. гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - 
испр., 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
- одлука УС, 72/12, 
7/14 - одлука УС, 
44/14 и 30/18-др. 
закон) 

Опредељује се 
износ средстава 
која ће се 
распоредити: 
Друштву са 
ограниченом 
одговорношћу 
Јединица за 
управљање 
пројектима у 
јавном сектору, 
Фонду за 
иновациону 
делатност, ЈП 
Нуклеарни објекти 
Србије, Центру за 
промоцију науке, 
Научно-
технолошком парку 
Београд и Фонду за 
науку Републике 
Србије, Научно-
технолошком парку 
Ниш д.о.о, Д.о.о 
научно технолошки 
парк Чачак и 
Институту за 
вештачку 
интелигенцију  

 
 

НЕ  01. 2022.  

2 Закључак о давању 
сагласности за 
набавку 
дидактичког 
средства у оквиру 
Пројекта „Подршка 
примени ИКТ у 
предшколским 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14-

Закључком се 
опредељују 
средства за набавку 
дидактичког 
средства у оквиру 
Пројекта „Подршка 
примени ИКТ у 
предшколским 

 
 

НЕ  02. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

установама кроз 
коришћење 
дидактичког 
средства „пчелица“ 
(Бибот) 

УС, 44/14 и 30/18-
др. закон) 

установама кроз 
коришћење 
дидактичког 
средства „пчелица“ 
(Бибот)  

3 Одлука о оснивању 
Образовно – 
научног центра у 
Ваљеву 

Чл. 4. и 13. Закона 
о јавним службама 
(„Службени 
гласник РС“, бр. 
42/91, 71/94, 79/05- 
др. закон и 83/14-
др. закон) и члана 
43. став 1. Закона о 
Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14-
УС, 44/14 и 30/18-
др. закон) 

Одлуком се оснива 
Образовно – 
научни центар који 
је посвећен 
изучавању 
алтернативних 
извора енергије  

 
 

НЕ  03. 2022.  

4 Одлука о 
Годишњем плану 
образовања 
одраслих за 2022. 
годину 

Члан 56. став 1. 
Закона о 
образовању 
одраслих 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
55/13 , 88/17 - др. 
закон, 27/18 - др. 
закон, 6/20 - др. 
закон) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади ("Службени 
гласник РС", број 
55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
-УС, 72/12, 7/14 -
одлука УС, 44/14 и 
30/18 -др. закон)  

Утврђују се 
приоритетне 
образовне и радне 
области и 
активности 
образовања 
одраслих, при чему 
се води рачуна о 
потребама тржишта 
рада, рационалном 
коришћењу 
постојећих 
образовних 
капацитета, броју 
полазника, 
развојним 
специфичностима 
појединих 
подручја, 
циљевима и 
принципима 
образовања 
одраслих, као и 
динамика 
реализације, 
оквирни обим и 
извори  

 
 

НЕ  03. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

5 Закључак о давању 
сагласности за 
набавку 
дигиталних 
уџбеника за средњу 
школу у оквиру 
Пројекта- Наставни 
садржаји кроз 
дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу 

Закључак о давању 
сагласности за 
набавку 
дигиталних 
уџбеника за 
средњу школу у 
оквиру Пројекта- 
Наставни садржаји 
кроз дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу 

Влада даје 
сагласност за 
набавку 
дигиталних 
уџбеника за средњу 
школу у оквиру 
Пројекта - 
Наставни садржаји 
кроз дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу  

 
 

НЕ  04. 2022.  

6 Одлука о броју 
студената за упис у 
прву годину 
студијских 
програма основних 
струковних студија 
који се 
финансирају из 
буџета Републике 
Србије за академије 
и високе школе 
струковних студија 
чији је оснивач 
Република Србија у 
школској 
2022/2023. години 

Члан 99. став 3. 
Закона о високом 
образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 
88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 
67/2019, 6/2020 - 
др. закони, 11/2021 
- аутентично 
тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. 
закон) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади ("Службени 
гласник РС", број 
55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
-УС, 72/12, 7/14 -
одлука УС, 44/14 и 
30/18 -др. закон) 

Утврђује се број 
студената чије се 
студије 
финансирају из 
буџета у школској 
2022/2023. години  

 
 

НЕ  04. 2022.  

7 Одлука о 
финансирању 
набавке 
уџбеничких 
јединица у оквиру 
уџбеничких 
комплета за 
ученике средствима 
из буџета 
Републике Србије 
за школску 
2022/2023. годину  

Члан 9. ст. 1. и 4. 
Закона о 
уџбеницима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
68/15) и члана 43. 
став 1. Закона о 
Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14- 
УС, 44/14 и 30/18-
др. закон) 

Влада даје 
сагласност за 
реализацију 
набавке наставних 
средстава за 
ученике, полазнике 
и установе  

 
 

НЕ  04. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

8 Одлука о броју 
студената за упис у 
прву годину 
студијских 
програма мастер 
академских студија 
који се 
финансирају из 
буџета Републике 
Србије за 
високошколске 
установе чији је 
оснивач Република 
Србија у школској 
2022/2023. години 

Члан 99. став 3. 
Закона о високом 
образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 
88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 
67/2019, 6/2020 - 
др. закони, 11/2021 
- аутентично 
тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. 
закон) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади ("Службени 
гласник РС", број 
55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
-УС, 72/12, 7/14 -
одлука УС, 44/14 и 
30/18 -др. закон) 

Утврђује се број 
студената чије се 
студије 
финансирају из 
буџета у школској 
2022/2023. години  

 
 

НЕ  04. 2022.  

9 Одлука о броју 
студената за упис у 
прву годину 
студијских 
програма 
докторских 
академских студија 
који се 
финансирају из 
буџета Републике 
Србије за 
високошколске 
установе чији је 
оснивач Република 
Србија у школској 
2022/2023. години 

Члан 99. став 3. 
Закона о високом 
образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 
88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 
67/2019, 6/2020 - 
др. закони, 11/2021 
- аутентично 
тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. 
закон) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади ("Службени 
гласник РС", број 
55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
-УС, 72/12, 7/14 -
одлука УС, 44/14 и 
30/18 -др. закон) 

Утврђује се број 
студената чије се 
студије 
финансирају из 
буџета у школској 
2022/2023. години  

 
 

НЕ  04. 2022.  

10 Одлука о броју 
студената за упис у 
прву годину 
студијских 
програма основних 
струковних, 
академских и 

Члан 99. став 3. 
Закона о високом 
образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 
88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 
67/2019, 6/2020 - 

Утврђује се број 
студената чије се 
студије 
финансирају из 
буџета у школској 
2022/2023. години  

 
 

НЕ  04. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

интегрисаних 
студија који се 
финансирају из 
буџета Републике 
Србије за 
високошколске 
установе чији је 
оснивач Република 
Србија у школској 
2022/2023. години 

др. закони, 11/2021 
- аутентично 
тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. 
закон) и члан 43. 
став 1. Закона о 
Влади ("Службени 
гласник РС", број 
55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
-УС, 72/12, 7/14 -
одлука УС, 44/14 и 
30/18 -др. закон) 

11 Закључак о давању 
сагласности ради 
наставка 
реализације 
пројекта „Србија за 
Србе из региона“ за 
школску 2022/2023. 
годину 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 74/12, 
7/14 –УС, 44/14 и 
30/18-др.закон) 

Влада даје 
сагласност за 
додељивање 
стипендија за 
припаднике српске 
националне 
заједнице из 
земаља у региону 
за школску 
2022/2023. годину  

 
 

НЕ  05. 2022.  

12 Закључак о давању 
сагласности ради 
наставка 
реализације 
пројекта „Свет у 
Србији“ за школску 
2022/2023. годину 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 74/12, 
7/14 –УС, 44/14 и 
30/18-др.закон) 

Влада даје 
сагласност за 
додељивање 
стипендија за 
студенте из држава 
чланица и држава 
посматрача 
Покрета 
несврстаних 
земаља за школску 
2022/2023. годину  

 
 

НЕ  05. 2022.  

13 Закључак о давању 
сагласности за 
набавку 
дигиталних 
уџбеника у оквиру 
Пројекта – 
Наставни 
садржаји/дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14-
УС, 44/14 и 30/18-
др. закон) 

Влада даје 
сагласност за 
набавку 
дигиталних 
уџбеника у оквиру 
Пројекта – 
Наставни 
садржаји/дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу  

 
 

НЕ  07. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис 
Референтни 
документ 

НПИ Рок/месец 

14 Закључак о 
прихватању 
Извештаја 
Националног 
савета за научни и 
технолошки развој 
у 2021. години, са 
предлозима и 
сугестијама за 
наредну годину 

Закључак о 
прихватању 
Извештаја 
Националног 
савета за научни и 
технолошки развој 
у 2021. години, са 
предлозима и 
сугестијама за 
наредну годину 

Национални савет 
за научни и 
технолошки развој 
припрема и доноси 
годишњи извештај 
о стању науке у 
Републици Србији, 
као свеобухватни и 
аналитички 
документ који 
представља пресек 
стања српске науке, 
по свим 
параметрима у тој 
години, и са 
упоредном 
анализом 
позиционирања 
српске науке на 
светској научној 
сцени  

 
 

НЕ  09. 2022.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

1 Правилник о оцењивању 
ученика у средњем 
образовању и васпитању 

Члан 75. став 5. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  02. 2022.  Није 
прописан  

2 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
плану и програму 
наставе и учења за 
гимназију 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

3 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
упису ученика у средњу 
школу 

Члан 38а став 11. Закона 
о средњем образовању и 
васпитању ("Службени 
гласник РС", бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон, 
6/20 и 52/21)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

4 Правилник о програму 
наставе и учења за 4. 
разред за ученике са 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  
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Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

посебним способностима 
за биологију и хемију 

(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

5 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за филолошке науке 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

6 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за географију и историју 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

7 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за сценске и 
аудиовизуелне 
уметности 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

8 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за физику 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

9 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за рачунарство и 
информатику 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  

10 Правилник о програму 
наставе и учења за 3. 
разред за ученике са 
посебним способностима 
за математику 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  03. 2022.  Није 
прописан  
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Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

11 Правилник о школском 
календару образовно-
васпитног рада основних 
школа за школску 
2022/2023. годину 

Члан 28. став 6. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  05. 2022.  06. 2022.  

12 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa о 
садржају и начину 
вођења Регистра 
Националног оквира 
квалификација 
Републике Србије 

Члан 30. став 7. Закона о 
Националном оквиру 
квалификација 
Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 27/18 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  12. 2022.  

13 Правилник о 
стандардима 
самовредновања и 
спољашњег вредновања 
ЈПОА 

Члан 23. став 1. тачка 5) 
Закона о Националном 
оквиру квалификација 
РС (''Службени гласник 
РС, бр. 27/18, 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  12. 2022.  

14 Правилници о плану и 
програму наставе и 
учења општеобразовних 
предмета средњег 
стручног образовања и 
васпитања у стручним 
школама у подручјима 
рада 

Члан 67. став 1. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

15 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
јавним исправама које 
издаје средња школа 

Члан 79. став 7. Закона о 
средњем образовању и 
васпитању ("Службени 
гласник РС", бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон, 
6/20 и 52/21)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

16 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
ближим условима у 
погледу програма, кадра, 
простора, опреме и 
наставних средстава за 
стицање статуса ЈПОА и 
израду 

Члан 39. став 4. Закона о 
Националном оквиру 
квалификација РС 
(''Службени гласник РС, 
број 27/18, 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  12. 2022.  

17 Правилник о календару 
образовно-васпитног 

Члан 28. став 6. Закона о 
основама система 

 НЕ  06. 2022.  06. 2022.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

рада средњих школа за 
школску 2022/2023. 
годину 

образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 

18 Правилници о ближим 
условима у погледу 
простора, опреме и 
наставних средстава за 
остваривање планова и 
програма наставе и 
учења општеобразовних 
предмета у гимназији и 
средњим стручним 
школама и стручних 
предмета у средњим 
стручним школама 

Члан 92. став 2. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

19 Правилници о плану и 
програму наставе и 
учења стручних 
предмета средњег 
стручног образовања и 
васпитања у стручним 
школама у подручјима 
рада 

Члан 67. став 3. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

20 Правилници о степену и 
врсти образовања 
наставника, васпитача и 
стручних сарадника у 
гимназији и средњим 
стручним школама 

Члан 141. став 9. Закона 
о основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
бр 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

21 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa о 
стандардима и начину 
спровођења поступка 
признавања претходног 
учења 

Члан 40. став 4. Закона о 
Националном оквиру 
квалификација 
Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 27/18 и 6/20)  

 
 

НЕ  06. 2022.  12. 2022.  

22 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
евиденцији у средњој 
школи 

Члан 76. став 3. Закона о 
средњем образовању и 
васпитању ("Службени 
гласник РС", бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон, 
6/20 и 52/21)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  
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Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

23 Правилник о 
остваривању наставе на 
даљину 

Члан 27. став 5. Закона о 
средњем образовању и 
васпитању ("Службени 
гласник РС", бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон, 
6/20 и 52/21)  

 
 

НЕ  06. 2022.  Није 
прописан  

24 Правилник о врстама 
диплома, односно 
награда и ближим 
условима за њихово 
додељивање 

Члан 66. став 4. Закона о 
основном образовању и 
васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 
 

НЕ  09. 2022.  11. 2019.  

25 Правилник о ближим 
условима за остваривање 
програма образовно-
васпитног рада на 
страном језику, односно 
двојезично 

Члан 12. став 8. Закона о 
основном образовању и 
васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 
 

НЕ  09. 2022.  11. 2019.  

26 Правилник о ближим 
условима за остваривање 
програма образовно-
васпитног рада 
двојезично на језику и 
писму националне 
мањине и на српском 
језику 

Члан 12. став 6. Закона о 
основном образовању и 
васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 
 

НЕ  09. 2022.  11. 2019.  

27 Правилник о ближим 
условима за остваривање 
програма образовно-
васпитног рада 
двојезично на језику и 
писму националне 
мањине и на српском 
језику 

Члан 12. став 6. Закона о 
основном образовању и 
васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 
 

НЕ  09. 2022.  11. 2019.  

28 Правилник о ближим 
условима за спровођење 
државног испитивања 

Члан 76. став 5. Закона о 
основном образовању и 
васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 
 

НЕ  09. 2022.  11. 2019.  

29 Правилник о условима и 
поступку напредовања 

Члан 67. став 4. Закона о 
основном образовању и 

 НЕ  09. 2022.  11. 2019.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ 
Референтни 
документ 

НПИ 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи 
рок 

ученика васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19)  

 

30 Правнилик о ближим 
условима о начину 
остваривања програма 
васпитно-образовног 
рада у одговарајућим 
здравственим установама 

Члан 20. став 2. Закона о 
предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 18/10, 101/17, 113/17 - 
др. закон и 10/19)  

 
 

НЕ  11. 2022.  11. 2019.  

31 Правилник о ближим 
условима за обављање 
делатности у погледу 
израде норматива и 
структуре запослених у 
установама ученичког и 
студентског стандарда 

Закон о ученичком и 
студентском стандарду 
(„Службени гласник РС”, 
број 18/10, 55/13, 27/18 – 
др.закон и 10/19)  

 
 

НЕ  12. 2022.  12. 2021.  

32 Правилници о плану и 
програму наставе и 
учења у основном 
образовању и васпитању 

Члан 67. ст. 1. и 4. 
Закона о основама 
система образовања и 
васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20)  

 
 

НЕ  12. 2022.  Није 
прописан  

33 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
врсти, називу, садржају и 
изгледу образаца 
евиденције јавних 
исправа и начину 
њиховог вођења, 
попуњавања и издавања 
у предшколској установи 

Члан 6. став 8. Закона о 
предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 18/10, 101/17, 113/17 - 
др. закон и 10/19)  

 
 

НЕ  12. 2022.  Није 
прописан  

34 Правилници о степену и 
врсти образовања 
наставника и стручних 
сарадника у основном 
образовању и васпитању 

Члан 141. ст. 9-11. 
Закона о основама 
система образовања и 
васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20)  

 
 

НЕ  12. 2022.  Није 
прописан  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

1 Реализација делатности 
високог образовања 

Орган   0
1  

35.274.167.000 RS
D 

 

 

Повећана доступност 
високог образовања 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.1 Подршка раду Универзитета 
у Београду 

Орган   
 

0
1  

12.235.264.000 RS
D 

 

 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.2 Подршка раду Универзитета 
у Новом Саду 

Орган   
 

01 6.970.740.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.3 Подршка раду Универзитета 
у Крагујевцу 

Орган   
 

01 2.983.528.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.4 Подршка раду Универзитета 
у Нишу 

Орган   
 

01 3.895.671.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.5 Подршка раду Универзитета 
у Приштини са 
привременим седиштем у 
Косовској Митровици 

Орган   
 

01 2.870.699.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.6 Подршка раду Државног 
универзитета у Новом 
Пазару 

Орган   
 

01 518.055.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

1.ПК.7 Подршка раду Универзитета 
уметности 

Орган   
 

01 1.483.652.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.8 Подршка раду високих 
школа 

Орган   
 

01 3.710.433.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.9 Подршка отворености 
високог образовања  

Орган   
 

01 264.800.000 RSD  
 

Пружена подршка 
мобилности 
студената и 
професора и сарадњи 
високошколских 
установа Пружена 
подршка афирмацији 
домаћих 
високошколских 
установа и јачању 
односа са дијаспором  

1.ПК.10 Подршка реализацији 
докторских студија 

Орган   
 

01 203.000.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.11 Развој високог образовања Орган   
 

01 35.100.000 RSD  
 

Унапређене 
компетенције 
наставника и 
сарадника (стручне и 
ППМ) Развијени, 
акредитовани и 
имплементирани 
нови студијски 
програми и кратки 
циклуси према 
потребама тржишта 
рада Унапређен 
наставни процес 
применом 
савремених 
информационих 
технологија, 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

лабораторијске 
опреме и учила  

1.ПК.12 Подршка реализацији 
мастер студија на 
универзитетима 

Орган   
 

01 7.048.000 RSD  
 

Повећан број 
новоуписаних 
студената на прву 
годину студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

1.ПК.13 Модернизација 
инфраструктуре установа 
високог образовања  

Орган   
 

01 96.177.000 RSD  
 

Oбезбеђење нових 
капацитета, 
унапређење 
постојећих 
капацитета, 
просторних и 
материјалних услова 
за квалитетно 
одвијање наставе 
високог образовања, 
усклађено са 
стратегијом развоја 
високог образовања, 
важећим 
нормативима 
простора, опреме и 
наставних средстава 
као и планирање 
простора и 
пројектовање 
објеката којим се 
повећава енергетска 
ефикасност објеката 
и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама 

2 Реализација делатности 
средњег образовања и 
образовања одраслих 

Орган   0
1  

46.908.175.000 RS
D 

 

1
1  

140.450.000 RSD  

 

Повећана доступност 
средњег образовања и 
васпитања; спроведен 
упис; смањен број 
прекида школовања 
за 1%. 

2.ПК.1 Подршка спровођењу 
државне матуре 

Орган   
 

01 180.000.000 RSD  
 

Пружена подршка и 
израђен софтвер за 
спровођење државне 
матуре 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

2.ПК.2 Подршка обављању 
проширене делатности у 
средњим школама 

Орган   
 

01 377.666.000 RSD  
 

Пружена подршка 
повећању сопствених 
прихода установа 

2.ПК.3 Оптимизација мреже 
средњих школа и подршка 
раду Националне 
референтне тачке 

Орган   
 

01 2.500.000 RSD  
 

Оптимизована мрежа 
средњих школа 
Финансиране 
активности 
Националне 
референтне тачке за 
квалитет стручног 
образовања – 
EQAVET мрежа 

2.ПК.4 Реформа општег средњег 
образовања 

Орган   
 

01 19.000.000 RSD  
 

Пружена подршка 
реформи гимназија 
Повећана доступност 
савременим 
образовним 
програмима 
Спроведено 
укључивљње у 
Међународни 
програм матуре (IBO) 

2.ПК.5 Подршка раду ученичких 
задруга у средњем 
образовању 

Орган   
 

01 4.000.000 RSD  
 

Настављен развој 
ученичког 
задругарства и 
компетенција за 
предузетништво 

2.ПК.6 Наставни садржаји кроз 
дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу за средње школе 

Орган   
 

01 250.000.000 RSD  
 

Обезбеђени 
дигитални уџбеници 
за ученике средњих 
школа 

2.ПК.7 Подршка раду школа од 
посебног интереса 

Орган   
 

01 856.112.000 RSD  
 

Повећан проценат 
награђених ученика 
на републичким и 
међународним 
такмичењима из ових 
школа 

2.ПК.8 Такмичење ученика 
средњих школа 

Орган   
 

01 11.400.000 RSD  
 

Реализована 
такмичења и смотре у 
складу са Календаром 
такмичења и смотри 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

2.ПК.9 Рад са талентованим и 
даровитим ученицима 

Орган   
 

01 6.601.000 RSD  
 

Обезбеђивање 
квалитетног 
образовања и 
васпитања, које 
осигурава стицање 
језичке, математичке, 
научне, уметничке, 
културне, 
здравствене, 
еколошке и 
информатичке 
писмености, а које су 
неопходне за живот у 
савременом друштву 

2.ПК.10 Подршка спровођењу уписа 
у средње школе 

Орган   
 

01 14.000.000 RSD  
 

Спроведено 
распоређивање 
ученика Унапређена 
доступност средњег 
образовања 
свршеним основцима  

2.ПК.11 Модернизација 
инфраструктуре средњих 
школа 

Орган   
 

01 1.698.239.000 RSD  
 

Обезбеђење нових 
капацитета, 
унапређење 
постојећих 
капацитета, 
просторних и 
материјалних услова 
за квалитетно 
одвијање наставе 
средњег образовања и 
васпитања ученика, 
уз постепено 
елиминисање 
вишесменског рада, 
усклађено са 
стратегијом развоја 
средњег образовања, 
важећим 
нормативима 
простора, опреме и 
наставних средстава 
као и планирање 
простора и 
пројектовање 
објеката којим се 
повећава енергетска 
ефикасност објеката 
и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

потребама 

3 Реализација делатности 
основног образовањa 

Орган   1
1  

325.090.000 RSD  

0
1  

89.447.011.000 RS
D 

 

 

Повећан обухват 
ученика основним 
образовањем и 
васпитањем и 
повећана доступност 
основног образовања 
и васпитања 100% 

3.ПК.1 Допунска школа у 
иностранству 

Орган   
 

01 209.000.000 RSD  
 

Организовано 
спровођење и 
праћење образовно 
васпитног рада на 
српском језику у 
иностранству и 5.900 
деце обухваћемо 
допунском наставом 
у иностранству 

3.ПК.2 Такмичење ученика 
основних школа 

Орган   
 

01 6.300.000 RSD  
 

Реализована 
такмичења и смотре 
ученика основних 
школа предвиђена 
Календаром 
такмичења и смотри 
ученика основне 
школе 50% 

3.ПК.3 Техничка подршка 
спровођењу завршног 
испита 

Орган   
 

01 35.000.000 RSD  
 

Повећан број ученика 
који заврше основну 
школу (*број ученика 
који су обавили 
завршни испит) у 
односу на број који је 
уписао-99,4% Увећан 
просечни резултат 
ученика на завршном 
испиту (из свих 
тестова) 37,2  

3.ПК.4 Стручно усавршавање у 
предшколским установама и 
основним школама 

Орган   
 

01 10.000.000 RSD  
 

Унапређене 
компетенције 14.000 
наставника. Пружена 
подршка развоју и 
реализацији 15 
програма и пројеката 
који доприносе 
развоју кључних 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

компетенција на 
нивоу установе 25 
наставника прошло 
обуку у области 
борбе против 
антисемитизма и 
учења о Холокаусту  

3.ПК.5 Набавка наставних 
средстава за ученике, 
полазнике и установе 

Орган   
 

01 750.000.000 RSD  
 

Обезбеђене 
бесплатне уџбеничке 
јединице у оквиру 
уџбеничких комплета 
за ученике из 
социјално 
најугроженијих 
категорија (примаоца 
социјалне новчане 
помоћи), ученика 
који основно 
образовање стичу по 
иоп-у и који су у 
породици треће и 
наредно дете у 
систему школовања)- 
17% Обогаћен 
библиотечки фонд 
библиотека 
публикацијама, 
додатним наставним 
средставима за 
ученике са сметњама 
и развоју и 
инвалидитетом и 
часописа за ученике 
основних школа за 
100% Обогаћен 
библиотечки фонд 
допунских школа у 
иностранству који је 
добио публикације од 
значаја за образовање 
и васпитање за 100%  

3.ПК.6 Наставни садржаји кроз 
дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу 

Орган   
 

01 500.000.000 RSD  
 

Набављени 
дигитални образовни 
садржаји - дигитални 
уџбеници, који путем 
апликационих кодова 
користе у образовно-
васпитном раду за 
120.000 наставника 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

3.ПК.7 Оптимизација и 
рационализација установа 
основног образовања и 
васпитања 

Орган   
 

01 1.000.000 RSD  
 

Донето 100 аката о 
мрежи јавних 
основних школа 
Пружена подршка 
јединицама локалне 
самоуправе у 
припреми аката  

3.ПК.8 Подршка раду ученичких 
задруга у основном 
образовању 

Орган   
 

01 15.000.000 RSD  
 

Основано и почетак 
рада 100 ученичких 
задруга у основним 
школама. 

3.ПК.9 Модернизација 
инфраструктуре основних 
школа  

Орган   
 

01 3.080.783.000 RSD  
 

Обезбеђење нових 
капацитета, 
унапређење 
постојећих 
капацитета, 
просторних и 
материјалних услова 
за квалитетно 
одвијање наставе 
основног образовања 
и васпитања ученика, 
уз постепено 
елиминисање 
вишесменског рада, 
усклађено са 
стратегијом развоја 
основног образовања, 
важећим 
нормативима 
простора, опреме и 
наставних средстава 
као и планирање 
простора и 
пројектовање 
објеката којим се 
повећава енергетска 
ефикасност објекта и 
исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама  

4 Предшколско васпитање и 
образовање 

Орган   11 199.071.000 RSD  
01 2.584.646.000 RSD  

 

Потпуни обухват 
деце припремним 
предшколским 
програмом у години 
пред полазак у школу 
Повећан обухват деце 
предшколским 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

васпитањем и 
образовањем, 
обезбеђена 
доступност деци са 
сметњама у развоју и 
деци на болничком 
лечењу 

4.ПК.1 Подршка реализацији 
четворочасовног 
припремног предшколског 
програма 

Орган   
 

01 2.349.575.000 RSD  
 

Потпуни обухват 
деце припремним 
предшколским 
програмом у години 
пред полазак у 
школу. Повећан 
обухват деце 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем, 
обезбеђена 
доступност деци са 
сметњама у развоју и 
деци на болничком 
лечењу.  

4.ПК.2 Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање 

Орган   
 

11 199.071.000 RSD  
 

Отворене нове 74 
собе за остваривање 
предшколских 
програма кроз 
изградњу нових 
објеката; више од 
15000 запослених у 
васпитно образовним 
установама и 
институцијама 
локалне самоуправе 
похађало обуке 
стручно 
усавршавања; 
реализација пројеката 
у 34 јединице 
локалне самоуправе, 
усмерених на 
повећање обухвата 
деце предшколским 
програмима, јачања 
локалне заједнице и 
родитеља за рани 
развој деце 

4.ПК.3 Подршка примени ИКТ у 
предшколским установама-

Орган   01 36.000.000 RSD  
 

За 30% васпитних 
група у 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

кроз коришћење 
дидактичког средства 
„Пчелица“ (Bee-bot) 

 предшколским 
установама које ће 
бити обухваћене 
опремањем у првој 
години реализације 
пројекта, обезбеђено 
је дидактичко 
средство за примену 
у непосредном 
васпитно-образовном 
раду  

5 Уређење, надзор и развој 
свих нивоа образовног 
система 

Орган   06 24.269.730 RSD  
56 209.329.019 RSD  
01 1.959.989.000 RSD  

 

Унапређен 
образовно-васпитни 
систем 

5.ПК.1 Реализација међународних 
истраживања у образовању 

Орган   
 

06 22.745.730 RSD  
01 46.704.000 RSD  

 

Праћење постигнућа 
ученика, наставника 
и школа у области 
писмености у 
међународним 
размерама 
(математичке, 
читалачке, научне 
писмености, 
грађанског 
васпитања...) и 
добијање објективне 
информације о 
квалитету система 
образовања и 
васпитања у 
Републици Србији 

5.ПК.2 Инспекцијски надзор над 
радом установа образовања 
и завода.  

Орган   
 

01 70.912.000 RSD  
 

Унапређивање 
законитости рада 
образовно васпитних 
установа и других 
надзираних субјеката  

5.ПК.3 Стручно-педагошки надзор 
над радом установа и завода  

Орган   
 

01 239.420.000 RSD  
 

Извршени 
појединачни, посебни 
или општи надзори и 
пружена стручна 
помоћ установама 
Смањен број 
ситуација насиљног 
понашања и повећан 
број превентивних 
активности за 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

смањивае насиља у 
школама 

5.ПК.4 Унапређивање и развој 
дуалног образовања  

Орган   
 

01 10.000.000 RSD  
 

Унапређивање 
људског капитала 
(знања, вештина и 
компетенција) као и 
унапређивање 
конкурентности 
привредних субјеката 
који послују у 
Републици Србији.  

5.ПК.5 Унапређивање квалитета 
дуалног модела образовања 
и вапитања у Србији  

Орган   
 

01 14.832.000 RSD  
 

Унапређивање 
конкурентности 
привредних субјеката 
који послују у 
Републици Србији 
као и унапређивање 
нивоа 
компетентности и 
запошљивости 
ученика и њихова 
лакша и бржа 
интеграција у свет 
рада. 

5.ПК.6 Развој и унапређивање 
оквира квалификација 
Републике Србије  

Орган   
 

01 4.600.000 RSD  
 

Развијено/ревидирано 
3 секторских профила 
Унапређена веза 
НОКС и ЕОК 
Успостављена 
Национална 
координациона тачка 
за НОКС и 
образовање одаслих 
Развијене 
методологије за 
имплементацију и 
унапређивање 
система НОКС  

5.ПК.7 Подршка раду 
Ваздухопловно - образовног 
центра „Ваздухопловна 
академија" (АП)  

Орган   
 

01 349.000.000 RSD  
 

Унапређивање 
компетентности и 
конкурентности 
ученика и студената 
и њихову лакшу и 
бржу интеграцију у 
свет рада, као и за 
запослене у 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

индустрији који ће 
кроз програме 
стручног 
усавршавања у 
оквиру 
Ваздухопловне 
академије моћи да 
унапреде своја 
теоријска и 
практична знања и 
подићи ниво својих 
стурчних 
компетенција.  

5.ПК.8 Повећање доступности 
образовања и васпитања, 
превенција осипања и 
дискриминације  

Орган   
 

01 18.993.000 RSD  
06 762.000 RSD  

 

Повећан обухват деце 
на свим нивоима 
образовања Повећана 
стопа завршавања 
школе Смањена стопа 
превременог 
напуштања 
образовног система  

5.ПК.9 Обука за наставнике, 
стручне сараднике, за 
превенцију и спречавање 
дискриминације образовању 

Орган   
 

01 1.000.000 RSD  
 

200 наставника, 
стручних сарадника 
унапредило своја 
знања и вештине у 
области спречавања 
дискриминације у 
образовању 

5.ПК.10 Праћење квалитета рада 
установа у области 
превенције и заштите од 
насиља и дискриминације, 
образовања на језицима 
националних мањина и 
инклузије 

Орган   
 

01 1.400.000 RSD  
 

Унапређен рад школа 
за превентивни рад и 
примену процедура 
заштите од насиља и 
дискриминације, 
ојачане 
комепетенције у 
области образовања 
на језицима 
националних мањина 
и инклузије 
Настављено 
ангажовање 20 
саветника спољних 
сарадника 

5.ПК.11 Унапређивање система 
додатне подршке деци и 
ученицима из осетљивих 

Орган   
 

01 12.833.000 RSD  
 

Унапређена 
доступност, 
праведност и 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

друштвених група кроз 
ангажовање нових 
педагошких асистената за 
рад са групама ученика 
припадника ромске 
националне мањине  

отвореност система 
уз јачање постојећих 
механизама подршке 
за ученике из 
осетљивих 
друштвених група у 
предшколским 
установама, 
основним и средњим 
школама 

5.ПК.12 Јачање компетенција 
запослених у образовању за 
примену 
инструмента/упутства за 
спречавање раног 
напуштања образовања кроз 
наставак обука  

Орган   
 

01 1.000.000 RSD  
 

210 запослених у 
образовању обучено 
за примену 
инструмента за рану 
идентификацију 
ученика у ризику од 
осипања  

5.ПК.13 Јачање компетенција 
саветника спољних 
сарадника у области 
превенције и заштите од 
насиља и дискриминације и 
ефикасности поступања у 
стресним/кризним 
ситуацијама у образовању  

Орган   
 

01 1.000.000 RSD  
 

унапређене 
компетенције 200 
учесника обуке, 
саветника спољних 
сарадника за 
пружање подршке 
установама у заштити 
од насиља и 
дискриминације и 
поступања у 
стресним/кризним 
ситуацијама у 
образовању 

5.ПК.14 Реализација обуке за 
запослене у образовању у 
области 
институционализације 
инклузивног образовања  

Орган   
 

01 810.000 RSD  
 

250 саветника 
спољних сарадника 
унапредило 
компетенције за рад у 
инклузивном 
окружењу  

5.ПК.15 Реализација обука на 
даљину за развијање 
компетенција за 
демократску културу на 
основу Референтног оквира 
за КДК Савета Европе  

Орган   
 

01 950.000 RSD  
 

250 запослених у 
образовању 
унапредило своја 
знања и вештине у 
области развијања и 
примене 
компетенција за 
демократску културу 
на основу 
Референтног оквира 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

за КДК Савета 
Европе  

5.ПК.16 АКЕЛИУС платформа - 
Подршка образовању деце 
избеглица и миграната у 
Србији - Одговор на кризу 
КОВИД 19 кроз онлајн 
учење - фаза 2  

Орган   
 

06 762.000 RSD  
 

Олакшано 
континуирано учење 
за децу и ученике 
избеглице и 
мигранате кроз 
прихватне и центре за 
азил током и после 
кризе КОВИД-19  

5.ПК.17 Изградња образовно-
истраживачког центра у 
Белој Цркви  

Орган   
 

01 66.229.000 RSD  
 

Изведени и завршено 
30 % радова 

5.ПК.18 Подршка интеграцији у 
европски образовни простор  

Орган   
 

01 1.116.826.000 RSD  
 

Унапређење 
квалитета образовања 
кроз иновиране 
методе рада и боље 
компетенције свих 
учесника у 
образовном процесу, 
формалном и 
неформалном 
образовању  

5.ПК.19 ИПА2020 Подршка 
побољшању понуде и 
диверзификацији 
акредитованих обука 
неформалног образовања и 
пружаоцима образовања 
одраслих  

Орган   
 

56 72.000.000 RSD  
 

Повећан број и 
разноликост 
акредитованих обука 
неформалног 
образовања  

5.ПК.20 ИПА2014 „Развој 
интегрисаног националног 
система квалификација“ и 
"Подршка реформи система 
предшколског образовања"  

Орган   
 

56 74.185.000 RSD  
 

Подршка 
модернизацији 
предшколског 
васпитања и 
образовања и развоју 
система Националног 
оквира 
квалификација  

5.ПК.21 Развој регионалних 
образовних политика  

Орган   
 

01 3.480.000 RSD  
 

Успостављене мреже 
регионалних 
програма 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

6 Подршка образовању 
ученика и студената  

Орган   0
1  

13.768.909.000 RS
D 

 

 

Стварање 
материјалних услова 
за једнаку доступност 
образовању Повећана 
доступност средњег 
образовања путем 
подршке ученичком 
стандарду -
Побољшан квалитет 
васпитног рада у 
установама 
ученичког стандарда 
Повећана доступност 
високог образовања 
путем подршке 
студентском 
стандарду  

6.ПК.1 Систем установа ученичког 
стандарда  

Орган   
 

01 3.475.098.000 RSD  
 

Обезбеђивање услова 
за наставак 
школовања 
ученицима чије 
пребивалиште није у 
седишту школе коју 
похађају 
Обезбеђивање услова 
за наставак 
школовања 
ученицима из 
осетљивих 
друштвених група  

6.ПК.2 Модернизација 
инфраструктуре установа 
ученичког стандарда  

Орган   
 

01 456.486.000 RSD  
 

Обезбеђење нових 
капацитета, 
унапређење 
постојећих 
капацитета, 
просторних и 
материјалних услова 
за квалитетан 
смештај и исхрану 
ученика, усклађено са 
важећим 
нормативима 
простора и опреме 
као и планирање 
простора и 
пројектовање 
објеката којим се 
повећава енергетска 
ефикасност објеката 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама  

6.ПК.3 Индивидуална помоћ 
ученицима  

Орган   
 

01 774.800.000 RSD  
 

Стимулисање 
одличних ученика 
путем доделе 
стипендија Повећање 
доступности средњем 
образовању путем 
доделе кредита  

6.ПК.4 Систем установа 
студентског стандарда  

Орган   
 

01 5.829.418.000 RSD  
 

Обезбеђивање услова 
за наставак 
школовања 
студентима чије 
пребивалиште није у 
седишту 
високошколске 
установе у којој 
студирају 
Обезбеђивање услова 
за наставак 
школовања 
студентима из 
осетљивих 
друштвених група  

6.ПК.5 Модернизација 
инфраструктуре установа 
студентског стандарда  

Орган   
 

01 1.124.873.000 RSD  
 

Обезбеђење нових 
капацитета, 
унапређење 
постојећих 
капацитета, 
просторних и 
материјалних услова 
за квалитетан 
смештај и исхрану 
студената, усклађено 
са важећим 
нормативима 
простора и опреме 
као и планирање 
простора и 
пројектовање 
објеката којим се 
повећава енергетска 
ефикасност објеката 
и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама  
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број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

6.ПК.6 Индивидуална помоћ 
студентима  

Орган   
 

01 1.783.100.000 RSD  
 

Стимулисање 
одличних студената 
путем доделе 
стипендија Повећање 
доступности високом 
образовању путем 
доделе кредита 
Повећање 
доступности високог 
образовања путем 
доделе стипендија и 
кредита осетљивим 
друштвеним групама 

6.ПК.7 Унапређење студентског 
стваралаштва  

Орган   
 

01 225.134.000 RSD  
 

Реализовани 
програми 
студентских 
удружења 

7 Програм финансирања 
научноистраживачког рада 
у научноистраживачким 
организацијама чији је 
основач Република Србија, 
аутономна покрајина 
односно јединица локалне 
самоуправе као и Српска 
академија наука и 
уметности и институти чији 
је она оснивач  

Орган   0
1  

16.293.876.000 RS
D 

 

 

Успостављање и 
спровођење система 
праћења годишњих 
извештаја 
научноистраживачки
х организација о 
реализацији програма 
институционалог 
финансирања НИО, 
као и успостављање и 
спровођење система 
евалуације рада 
института на основу 
параметара 
изврсности и утицаја. 
Закључени уговори 
са 
научноистраживачки
м организацијама. 
Повећан број 
научних радова у 
квалитетним 
међународним 
часописима; повећан 
број техничких 
решења и број 
патената; 
укључивање младих 
истраживача у 
научноистраживачки 
рад института; 
укључивање 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

истраживача из 
дијаспоре у 
научноистраживачки 
рад института.  

8 Посебни програми САНУ, 
Матица српска и остали 
програми  

Орган   01 127.223.000 RSD  
 

Закључени уговори за 
финансирање научно 
истраживачке 
делатности САНУ и 
Матице српске 
(програми рада 
институтција од 
националног значаја 
и израда Српске 
енциклопедије); 
Примењен Закон о 
речнику САНУ и 
праћење реализације 
Пројекта речника 
(наставак рада на XX-
тој, XXI-ој и XXII-ој 
књизи речника 
САНУ); Утврђени 
приоритетни 
пројекти од интереса 
за Републику Србију; 
Израђен извештаји о 
праћењу 
преусмеравања 
активности 
библиотеке Матице 
српске на 
евидентирање 
научних публикација 
и праћењу 
реализације пројекта 
Српске 
енциклопедије 
(издавање II књиге III 
тома енциклопедије); 
Закључен уговор са 
Јавном установом 
Андрићев институт о 
суфинансирању 
програма 
научноистраживачког 
рада 

9 Програм усавршавања 
кадрова за 
научноистраживачки рад 

Орган   01 53.500.000 RSD  
 

Непосредна размена 
научних достигнућа и 
информација за око 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

(АП)  1000 истраживача 
кроз учешће са радом 
на научним 
скуповима и у 
радним телима 
међународних 
научних 
организација, 
боравком страних 
истраживача на 
скуповима у 
Републици Србији и 
за завршну израду и 
одбану докторских 
дисертација и 
постдокторско 
усавршавање 
истраживача у 
иностранству. 
Реализација 
расписаног јавног 
позива за 
финансирање 
програмских 
активности у 2022. 
години 

9.ПК.1 Учешће истраживача на 
научним скуповима у 
иностранству  

Орган   
 

01 20.000.000 RSD  
 

Учешће око 500 
истраживача са радом 
на научним 
скуповима у 
иностранству. 

9.ПК.2 Учешће истраживача на 
састанцима радних тела 
научног скупа у 
иностранству  

Орган   
 

01 1.500.000 RSD  
 

Учешће око 30 
истраживача – 
чланова радних тела 
на састанцима 
међународних 
организација. 

9.ПК.3 Боравак истраживача из 
иностранства у Републилци 
Србији по позиву  

Орган   
 

01 6.000.000 RSD  
 

Учешће око 400 
страних истраживача 
на скуповима у 
земљи и по позиву. 

9.ПК.4 Завршна обрада докторских 
дисертација истраживача и 
стипендиста Министарства  

Орган   
 

01 11.000.000 RSD  
 

Суфинансирано 230 
одбрана докторских 
дисертација 



218 
 

Редни 
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Верификациј
а 

Референтн
и документ 
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финансирања 

Очекивани резултати 

9.ПК.5 Постдокторско 
усавршавање истраживача  

Орган   
 

01 15.000.000 RSD  
 

Суфинансирано 25 
стипендија за 
постодокторско 
усавршавање у 
иностранству 

10 Програм подстицања и 
стипендирања младих и 
надарених за 
научноистраживачки рад 
(АП)  

Орган   01 349.920.000 RSD  
 

Очување и развој 
научноистраживачког 
подмлатка кроз 
учешће око 25 
стипендиста и 
студената на научним 
скуповима, 
студијским 
боравцима у земљи и 
иностранству; 
стипендирање 40 
млада истраживача 
(ученика); око 500 
студената докторских 
академских студија, 
укључених у 
научноистраживачки 
рад. Реализација 
расписаног јавног 
позива за 
финансирање 
програмских 
активности за 2022. 
годину.  

10.ПК.1 Стипендирање студената 
докторских студија 
укључених у рад 
научноистраживачких 
организација 

Орган   
 

01 294.120.000 RSD  
 

Стипендирање око 
500 (око 300 који 
настављају 
стипендирање и 200 
нових) студената 
докторских 
академских студија 
који су ангажовани у 
раду 
научноистраживачки
х организација у РС и 
младих истраживача 
ученика, у функцији 
науке и истраживања  

10.ПК.2 Суфинансирање 
материјалних трошкова 
укључивања стипендиста на 
пројекате Министарства  

Орган   
 

01 40.000.000 RSD  
 

Финансирање 
материјалних 
трошкова за 80 НИО 
за око 500 студената 
докторских 
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финансирања 

Очекивани резултати 

академских студија 
ангажованих у раду 
НИО у фунцији науке 
и истраживања 

10.ПК.3 Стипендирање младих 
истраживача (ученика 
завршних разреда средњe 
школе)  

Орган   
 

01 14.400.000 RSD  
 

Стипендирање 40 (20 
који настављају 
стипендирање и 20 
нових по Јавном 
позиву) ученика 
завршних разреда 
средње школе који су 
освојили једно од 
прва три места на 
међународним 
олимпијадама 

10.ПК.4 Суфинансирање студената 
на мастер или докторским 
академским студијама, на 
скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

Орган   
 

01 300.000 RSD  
 

Суфинансирано 
учешће 10 студента 
на скуповима у 
земљи, иностранству 
и студијским 
боравцима у 
иностранству. 

10.ПК.5 Суфинансирање 
стипендиста укључених у 
анучноистраживачки рад 
НИО на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

Орган   
 

01 400.000 RSD  
 

Суфинансирано 
учешће 12 
стипендиста на 
скуповима у земљи, 
иностранству и 
студијским 
боравцима у 
иностранству.  

10.ПК.6 Трошкови пријаве и 
одбране докторске 
дисертације стипендисте 
Министарства  

Орган   
 

01 700.000 RSD  
 

Суфинансирано 17 
пријава и одбрана 
докторских 
дисертација за 
стипендисте 
Министарства 

11 Програм набавке научне и 
стручне литературе из 
иностранства и приступа 
електронским научним и 
стручним базама података 
(АП)  

Орган   01 322.875.000 RSD  
 

Доступна страна 
научна литература и 
приступ 
електронским базама 
података у 6 
индексне електронске 
публикације, портал 
за праћење резултата 



220 
 

Редни 
број 

Назив 
Верификациј
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и документ 
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финансирања 

Очекивани резултати 

истраживача, 17 
електронских база 
података са 
часописима у пуном 
тексту, 1 електронске 
базе књига, са око 
6.000.000 преузетих 
чланака из страних 
електронских 
часописа, као и 
додела 
интернационалних 
DOI бројева 
чланцима у 57 домаћа 
електронска часописа 
и библиометријској 
анализи око 500 
часописа, чији су 
издавачи у 
Републици Србији. 
Реализација 
расписаног јавног 
позива за 
финансирање 
програмских 
активности за 2022. 
годину.  

11.ПК.1 Набавка научне и стучне 
литературе из иностранства  

Орган   
 

01 308.275.000 RSD  
 

Набављено 6 
индексних 
електронскиг 
публикација, 17 
електронских база 
података са 
часописима у пуном 
тексту, 1 електронске 
базе књига, са око 
6.000.000 чланака за 
преузимање из 
страних 
електронских 
часописа, као и 
додела DOI бројева за 
57 домаћих 
електронских 
часописа 

11.ПК.2 Библиометријска анализа 
часописа чији су издавачи у 
Републици Србији 

Орган   
 

01 14.600.000 RSD  
 

Извршена 
библиометријска 
анализа за око 500 
научних часописа 
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Верификациј
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финансирања 
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чији су издавачи у 
Републици Србији  

12 Програм издавања научних 
публикација и одржавања 
научних скупoва (АП)  

Орган   01 136.500.000 RSD  
 

Објављивање 
резултата научних 
истраживања у око 
360 научних 
публикација и на око 
240 научних скупова 
у Републици Србији 
и укључивање око 90 
научностручних 
друштава и НИО из 
Србије у 
међународна научна 
удружења. 
Реализација 
расписаног јавног 
позива за 
финансирање 
програмских 
активности у 2022. 
години.  

12.ПК.1 Издавање научних часописа 
у Републици Србији  

Орган   
 

01 69.300.000 RSD  
 

Суфинансирање око 
230 научних часописа 
у Републици Србији 

12.ПК.2 Издавање монографија у 
Републици Србији  

Орган   
 

01 18.200.000 RSD  
 

Суфинансирање око 
130 монографија у 
Републици Србији 

12.ПК.3 Одржавање научних 
скупова у Републици 
Србији  

Орган   
 

01 42.000.000 RSD  
 

Суфинансирање око 
240 научних скупова 
у Републици Србији 

12.ПК.4 Колективне чланарине у 
међународним 
удружењима/организацијам
а  

Орган   
 

01 7.000.000 RSD  
 

Суфинансирање око 
90 чланстава НИО и 
научних друштава у 
међународним 
научним 
организацијама 

13 Програм суфинансирања 
програмских активности 
научно-образовних центара, 
специјализованих 
организација и удружења, 
која се баве додатним 

Орган   01 35.000.000 RSD  
 

Организовање 
активности 
усавршавања за 1000 
талентованих 
ученика и студената 
за 
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образовањем и 
усавршавањем 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом  

научноистраживачки 
рад. Реализација 
расписаног јавног 
позива за 
финансирање 
програмских 
активности у 2022. 
години.  

14 Подршка реализацији 
интереса у иновационој 
делатности (АП)  

Орган   01 184.501.000 RSD  
 

Повећан број 
новозапослених лица 
у субјекатима 
уписаним у Регистар 
који се односи на 
иновациону 
делатност кроз 
комерцијализацију 
иновација, 
инфраструктурно 
опремање 
иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
патентних решења. 
Повећани укупни 
пословни приходи 
субјеката уписаних у 
Регистар који се 
односи на 
иновациону 
делатност, 
комерцијализацију 
иновација, 
инфраструктурно 
опремање 
иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
патентних решења  

14.ПК.1 Пројекат Промоција 
циркуларних миграција 

Орган   
 

01 19.500.000 RSD  
 

На основу Споразума 
о финансирању 
између програма 
Уједињених нација за 
развој ( УНДП) и 
Министарства 
просвете науке и 
технолошког развоја 
унапређење и 
промоција платформе 
чија је мисија да 
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српској дијаспори 
пружи информације о 
свим начинима 
ступања у контакт са 
Србијом и 
могућношћу за 
пружањем помоћи и 
информација за 
појединце који желе 
да се врате у земљу.  

15 Пројекат „Научно-
технолошки парк'' доо Ниш  

Орган   01 20.000.000 RSD  
 

Привлачење 
иновативних 
(домаћих и страних) 
технолошко 
развојних и стартап 
компанија и њихово 
повезивање са 
научноистраживачки
м и високошколским 
институцијама; 
запошљавање младих 
образованих кадрова, 
као и стварање 
услова за повратак 
наших стручњака из 
иностранства 

16 Пројекат "Научно-
технолошки парк" доо 
Чачак  

Орган   01 12.000.000 RSD  
 

Привлачење 
иновативних 
(домаћих и страних) 
технолошко 
развојних и стартап 
компанија и њихово 
повезивање са 
научноистраживачки
м и високошколским 
институцијама; 
запошљавање младих 
образованих кадрова, 
као и стварање 
услова за повратак 
наших стручњака из 
иностранства 

17 Подршка раду Центра за 
промоцију науке  

Орган   01 110.000.000 RSD  
 

Повећано 
интересовање за 
науку и технологију 
за 10% Повећан број 
комуникационих 
канала којима ће 



224 
 

Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

научне информације 
бити доступне 
јавности за 10% 
Повећан број 
научнопопуларних 
садржаја за младе за 
10%  

18 Подршка раду предузећа и 
организација у области 
нуклеарне сигурности  

Орган   01 220.000.000 RSD  
 

Повећан ниво 
сигурности на 
локацији 
започињањем 
конкретних 
активности на 
преради РАО. 
Усклађеност са 
стандардима ЕУ. 
Ниво заштите у 
складу са 
стандрадима ЕУ. 
Усклађеност са 
прихваћеним 
међународним 
обавезама.  

19 Подршка раду Јединице за 
управљање пројектима у 
јавном сектору д.о.о, 
Београд  

Орган   01 290.000.000 RSD  
11 50.000.000 RSD  

 

Завршетак 
реализације свих 
послова и 
потпројеката 
поверених за 
реализацију Јединици 
за управљање 
пројектима у јавном 
сектору д.о.о у 
оквиру Пројекта 
Истраживање и 
развој у јавном 
сектору.  

19.ПК.1 Пројекат „Истраживање и 
развој у јавном сектору“  

Орган   
 

01 50.000.000 RSD  
 

Завршена реализација 
Потпројекта 
изградње центра 
изврсности у 
Крагујевцу и 
Потпројекта 
изградње Научно-
технолошког парка у 
Новом Саду, фаза II/2 
и II/2а.  



225 
 

Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

19.ПК.2 Пројекат „Научно-
технолошки парк у Новом 
Саду“  

Орган   
 

01 230.000.000 RSD  
 

Завршена изградња 
Научно-технолошког 
парка у Новом Саду.  

20 Подршка раду Фонда за 
иновациону делатност 
(оперативни трошкови и 
пројектне активности)  

Орган   01 1.650.000.000 RSD  
 

Имплементација 
пројеката од стране 
корисника којима је 
додељено 
финансирање, 
мониторинг од стране 
Фонда за иновациону 
делатност, Пружена 
подршка раду Фонда 
за иновациону 
делатност и 
спровођење МГП 
програма.  

21 Подршка раду Научно-
технолошког парка Београд  

Орган   01 33.000.000 RSD  
 

У НТП ради 73 
иноватиних 
предузећа чланица 
НТП. Остварено 25 
комерцијализованих 
иновација заснованих 
на знању. Остварено 
запошљавање 700 
младих 
квалификованих 
стручњака.. Из 
иностранства се 
вратило 20 
стручљака, који раде 
у НТП-у.  

22 Подршка раду Фонду за 
науку Републике Србије 
(оперативни трошкови и 
пројектне активности)  

Орган   01 1.000.000.000 RSD  
 

Финансирање 200 
Пројеката из области 
науке. Очекивана је 
реализација 90% 
финнсијских 
средстава у 2022. 
години.  

23 Подршка раду Инстиута за 
вештачку интелигенцију  

Орган   01 100.000.000 RSD  
 

Запослено 12 људи у 
Институту. 
Покренута 2 
мултидисциплинарна 
истраживачка 
пројекта и покренуто 
5 пројеката у 
заједничкој сарадњи 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

са привредом.  

24 Програм Европске уније 
Хоризонт Европа – оквирни 
програм за истраживање и 
иновације (2021-2027) 
(ЕРП)  

Орган   01 2.643.888.000 RSD  
 

Плаћена 
контрибуција за 2022. 
годину Реализација 
одобрених Хоризонт 
Европа пројеката, 
објављени радови у 
научним часописима, 
патенти, техничка 
решења,пилот и 
полуиндустријска 
постројења.  

25 Стратешки пројекти са НР 
Кином  

Орган   01 40.527.000 RSD  
 

Израђени заједнички 
научни радови, 
патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
европске програме; 
инрегрисање и јачање 
научно-техничке 
сарадње на 
билатералном нивоу  

26 Билатерална сарадња  Орган   01 76.620.000 RSD  
 

Објављени позиви; 
прикупљени 
предлози пројеката; 
урађене рецензије 
предлога пројеката; 
одржана заседања 
мешовитих комисија; 
усвојене листе 
пројеката за 
финасирање; 
објављени заједнички 
научни радови, 
патенти; 
припремљене 
заједничке 
апликације за друге 
међународне 
прогреме  

26.ПК.1 Билатерална сарадња са 
Републиком Португал  

Орган   
 

01 3.000.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

младих научника  

26.ПК.2 Билатерална сарадња са 
Републиком Аустријом  

Орган   
 

01 6.750.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника  

26.ПК.3 Билатерална сарадња са 
Републиком Словенијом  

Орган   
 

01 6.875.000 RSD  
 

Заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
европске програме  

26.ПК.4 Билатерална сарадња са 
Републиком Француском 
“Павле Савић”  

Орган   
 

01 4.940.000 RSD  
 

Заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
европске програме  

26.ПК.5 Билатерална сарадња са 
Републиком Италијом  

Орган   
 

01 1.850.000 RSD  
 

Заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
европске програме  

26.ПК.6 Билатерална сарадња са 
Народном Републиком 
Кином  

Орган   
 

01 5.000.000 RSD  
 

Заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
програме  

26.ПК.7 Билатерална сарадња са 
Републиком Белорусијом  

Орган   
 

01 2.500.000 RSD  
 

Заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
програме  

26.ПК.8 Билатерална сарадња са 
Немачком службом за 
академску размену ДААД  

Орган   
 

01 23.000.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички 
резултати;реализован
а размена младих 
научника  
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

26.ПК.9 Билатерална сарадња са 
Мађарском  

Орган   
 

01 5.000.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички 
резултати;реализован
а размена младих 
научника  

26.ПК.1
0 

Билатерална сарадња са 
Словачком Републиком  

Орган   
 

01 4.080.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички 
резултати;реализован
а размена младих 
научника  

26.ПК.1
1 

Билатерална сарадња са 
Републиком Индијом  

Орган   
 

01 8.000.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички 
резултати;реализован
а размена младих 
научника  

26.ПК.1
2 

Билатерална сарадња са 
Републиком Турском  

Орган   
 

01 5.625.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички 
резултати;реализован
а размена младих 
научника  

27 Посебни 
билатерални/мултилатералн
и уговори и донације  

Орган   01 137.137.200 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника. 
Реализовани 
заједнички пројекти и 
успостављање и 
развоју иновативних 
мрежа са партнерима 
у земљама Дунавске 
регије  

27.ПК.1 Учешће представника 
Србије на радним 
састанцима, стручним 

Орган   
 

01 2.000.000 RSD  
 

Именовани експерти 
од стране 
министарства утичу 



229 
 

Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

форумима и у научним 
комитетима у иностранству 

на одлуке које се 
доносе на овом 
нивоу, као и увид у 
резултате 
реализованих 
конкурса за пријаву 
пројеката 

27.ПК.2 Организација скупова и 
састанака у земљи и 
региону 

Орган   
 

01 2.000.000 RSD  
 

Размена искустава са 
истраживачима у 
земљи и региону 

27.ПК.3 Сарадња са нашим 
научницима и стручњацима 
у дијаспори (Фулбрајтове 
стипендија САД)  

Орган   
 

01 5.250.000 RSD  
 

Успостављање везе 
са нашим 
истраживачима у 
иностранству 
Плаћање годишње 
контрибуције за 2020 
годину за Фулбрајт 
програм академске 
размене 

27.ПК.4 Сарадња са центром за 
генетику у Трсту ИЦГЕБ 

Орган   
 

01 5.250.000 RSD  
 

Плаћена годишња 
контрибуција 
Умрежавање 
истраживача, размена 
истраживача, 
реализација пројеката 

27.ПК.5 Meморандум о сарадњи са 
Обједињеним институтом за 
нуклеарна истраживања 
(ОИНИ) у Дубни 

Орган   
 

01 26.250.000 RSD  
 

 

27.ПК.6 Национална контрибуција 
за учешће Србије у 
Европској истраживачкој 
инфраструктури у области 
друштвених наука (CESSDA 
ERIC) 

Орган   
 

01 336.000 RSD  
 

Плаћена годишња 
контрибуција 
Умрежавање 
истраживача и 
коришћење базе 
података 

27.ПК.7 Национална контрибуција 
за учешће Србије у 
Европској истраживачкој 
инфраструктури у области 
друштвених наука (ESS 
ERIC) 

Орган   
 

01 2.626.200 RSD  
 

Плаћена годишња 
контрибуција 
Умрежавање 
истраживача, размена 
истраживача, 
реализација пројеката 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

27.ПК.8 Национална контрибуција 
за учешће Србије у 
Европској дигиталној 
истраживачкој 
инфраструктури за област 
уметности и хуманистичких 
наука DARIAH-ERIC 

Орган   
 

01 600.000 RSD  
 

Извештај контакт 
особе за сарадњу са 
DARIAH-ERIC  

27.ПК.9 Програм мултилатералне 
научне и технолошке 
сарадње у Дунавском 
региону за 2020-2022. 
годину  

Орган   
 

01 5.400.000 RSD  
 

Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника  

27.ПК.1
0 

Програм међународне 
сарадње од значаја за 
Републику-Еурека програм  

Орган   
 

01 86.625.000 RSD  
 

Финансирање 
реализације 
одобрених Еурека 
пројеката. 
Реализовани 
међународни 
пројекти, објављени 
радови у научним 
часописима, патенти, 
техничка 
решења,пилот и 
полуиндустријска 
постројења Плаћена 
чланарина за 
ЕУРЕКА програм и 
настављено учешће 
институција из РС у 
Еурека програму  

27.ПК.1
1 

Европски програм за 
сарадњу у домену научних и 
технолошких истраживања 
(COST)  

Орган   
 

01 800.000 RSD  
 

Повећано учешће 
српских истраживача 
у COST акцијама, 
заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална 
апликација за друге 
европске програме  

28 Пројекти у оквиру програма 
Хоризонт Европа за 
истраживање и иновације  

Орган   06 600.000 RSD  
15 8.635.922 RSD  
01 2.740.000 RSD  

 

Унапређена знања, 
вештине и 
способности 
националних котакт 
особа. Изградња 
зграде Института 
Биоценс у Новом 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

Саду, набавка 
капиталне опреме за 
Институт, промоција 
Института на 
националном и 
регионалном ниво  

28.ПК.1 Јачање сарадње 
националних контакт особа 
у области Ширење 
изврсности и учешћа – 
NCP_WIDE.ERA  

Орган   
 

06 600.000 RSD  
 

Унапређена знања, 
вештине и 
способности 
националних контакт 
особа  

28.ПК.2 Центар изврсности за 
напредне технологије у 
области одрживе 
пољопривреде и 
безбедности хране – 
АНТАРЕС (Centre of 
Excellence for Advanced 
Technologies in Sustainable 
Agriculture and Food 
Security)  

Орган   
 

15 8.635.922 RSD  
 

Изградња зграде 
Института Биоценс у 
Новом Саду, набавка 
капиталне опреме за 
Институт, промоција 
Института на 
националном и 
регионалном нивоу. 

28.ПК.3 Пројекат „САФ€РА 
иницијатива за заједничко 
опрограмирање и 
финансирање унапређења 
истраживања о 
индустријској безбедности“  

Орган   
 

01 2.740.000 RSD  
 

Плаћена годишња 
контрибуција 
Реализовани 
заједнички пројекти; 
публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника  

29 ИПА 2018 Пројекат: 
Конкурентност - акција 6  

Орган   56 464.897.000 RSD  
01 154.966.000 RSD  

 

Објављени јавни 
позиви за програме 
Фонда за иновациону 
делатност.  

30 ИПА 2014 Пројекат: Сектор 
конкурентности  

Орган   01 24.000.000 RSD  
56 30.000.000 RSD  

 

Подршка Програма 
суфинансирања 
иновација и 
Програма раног 
развоја Фонда за 
иновациону 
делатност. 
Финансијска 
подршка за30 
пројеката (Програм 
суфинансирања 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

иновација 8 пројекта 
и Програм раног 
развоја 22 пројекта). 

31 Пројекат ИПА 2019 – 
Конкурентност и иновације  

Орган   01 262.500.000 RSD  
56 420.000.000 RSD  

 

Објављивање јавних 
позива за програме 
Фонда за иновациону 
делатност.  

32 Пројекaт акцелерације 
иновација и подстицања 
раста предузетништва у 
Републици Србији - SAIGE  

Орган   11 50.000.000 RSD  
 

Реализација 
активности које 
доприносе 
побољшању 
релевантности и 
изврсности научних 
истраживања кроз 
Програме Фонда за 
науку, подизању 
капацитета 
научноистраживачки
х организација, као и 
унапређењу 
иновативног 
предузетништва и 
приступа изворима 
финансирања за раст 
компанија кроз 
Програме Фонда за 
иновациону 
делатност 

33 Подршка програму 
дигитализације у области 
националног 
научноистраживачког 
система  

Орган   01 3.000.000 RSD  
 

Унапређена употреба 
дигиталних 
технологија у 
управљању научно-
истраживачким 
системом 

33.ПК.1 Одржавање апликације за 
вођење регистра 
истраживача и регистра 
научноистраживачких 
организација 

Орган   
 

01 3.000.000 RSD  
 

Обезбеђена 
информатичка 
подршка неометаном 
функционисању 
регистара 
дефинисаних 
Законом о науци и 
истраживањима и 
даље проширивање 
функционалности у 
циљу 
поједностављења 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

коришћења и 
одржавања регистра 
истраживача 

34 Програм 
научноистраживачког рада 
центара изузетних 
вредности 

Орган   01 25.000.000 RSD  
 

Потписани уговори о 
финсирању центара 
изузетних вредности 
а на основу извештаја 
Националног савета 
за научни и 
технолошки развој 

35 Програм Европске 
организације за нуклеарна 
истраживања ЦЕРН (The 
European organization for 
nuclear research) 

Орган   01 408.434.000 RSD  
 

Плаћена годишња 
контрибуција за 2021 
годину и реализовано 
учешће српских 
истраживача у 
експерименталном 
делу рада (групе 
АТLАS ,СМS, 
SHINE, ISOLDE, 
GRID) у ЦЕРН-у и 
обрађени подаци који 
проистекну из 
мерења на 
акцелератору 

36 Подршка програму 
дигитализације у области 
националног просветног 
система 

Орган   01 1.554.368.000 RSD  
11 4.313.688.000 RSD  

 

Унапређене 
дигиталне 
компетенције 
наставника, 
модернизована ИКТ 
инфраструктура у 
основним и средњим 
школама, развијени 
електронски 
образовни сервиси и 
интегрисани у систем 
образовања, осигуран 
квалитет процеса 
дигитализације у 
образовању, 
успостављен 
ефикасан 
информациони 
систем просвете 
(имплементација по 
модулима) 
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Редни 
број 

Назив 
Верификациј
а 

Референтн
и документ 

Извор и износ 
финансирања 

Очекивани резултати 

36.ПК.1 Програм модернизације 
ИКТ инфраструктуре у 
основним и средњим 
школама 

Орган   
 

11 4.313.688.000 RSD  
01 780.920.000 RSD  

 

Унапређена ИКТ 
инфраструктура у 
основним и средњим 
школама како би се 
омогућило учење са 
савременим 
технологијама и 
омогућило стицање 
применљивих и 
савремених знања 
заснованих на 
информационим 
технологијама. 

36.ПК.2 Унапређење постојећих и 
успостављање нових 
сервиса у образовном 
систему 

Орган   
 

01 582.353.000 RSD  
 

Имплементиране 
препознате потребне 
функционалности 
регистара у 
националном 
образовном систему 
Набављене 
Мајкрософт лиценце 
за потребе 
образовног система 
Успостављени 
сервиси за е-учење 

36.ПК.3 Одржавање постојећих 
сервиса у образовном 
систему 

Орган   
 

01 147.925.000 RSD  
 

Обезбеђени услови за 
функционисање 
електронског 
дневника у складу са 
законским оквиром и 
потребама школа 
Обезбеђени услови за 
функционисање 
система за 
финансијско 
планирање у 
образовању, 
прикупљање и обраду 
података о 
реализацији 
финансијског плана у 
циљу надзора и 
контроле наменског 
располагања 
буџетским 
средствима 
Обезбеђени услови за 
функционисање 
имплементираних 
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Прилог 3. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији 
и мерама и активностима из средњорочног плана (члан 14. Уредбе о методологији за израду средњорочних 
планова) 

Шифра 
Програма 

Шифра 
Програмска 
активност 
/Пројекат  

Програм/Програмска 
активност /Пројекат  

Активности из СП 

2022 2023 2024 

Обезбеђена средства по изворима (у 000 
РСД) 

Планирана средства по изворима (у 000 
РСД) 

Планирана средства по изворима (у 000 
РСД) 

Извор  
Остали 
извори 

Укупно 

Извор  
Остали 
извори 

Укупно 

Извор  
Остали 
извори 

Укупно 

1, 10,11 1, 10,11 1, 10,11 

2001   

Уређење, надзор и 
развој свих нивоа 
образовног 
система 

                    

4 0001 

Утврђивање 
законских оквира и 
праћење развоја 
образовања на свим 
нивоима 

1.3.2.3. Успостављање 
Групе за аналитику у 
МПТНР 

7,094.00   7,094.00 7,094.00   7,094.00 7,094.00   7,094.00 

  0002 

Стручно-педагошки 
надзор над радом 
установа образовања 
и завода 

1.1.2.11. Унапређивање 
капацитета просветних 
саветника, екстерних 
евалуатора, саветника 
спољних сарадника да 
прате на који начин и у 
којој мери наставници 
подржавају и прате 
развојкључних 
компетенција код 
ученика и да пружају 
подршку наставницима 

37,500.00   37,500.00 37,500.00   37,500.00     0.00 

      

1.2.1.2. Организација и 
реализација 
континуираног 
стручног усавршавања 
просветних саветника 
за 
вредновање рада 
установа и 
пружање стручне 
подршке 
установама у области 
самовредновања 

1,240.00   1,240.00 1,240.00   1,240.00 1,240.00   1,240.00 
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  0005 
Развој програма и 
уџбеника*Пројекат 1/1 

1.1.1.2. Развијање 
нових и 
унапређивање 
постојећих 
програма наставе и 
учења у 
основном образовању и 
васпитању 

500.00   500.00 4,000.00   4,000.00 4,000.00   4,000.00 

      

1.1.1.4. Развијање 
нових и 
унапређивање 
постојећих 
програма наставе и 
учења у 
општем средњем 
образовању и 
васпитању 

7,000.00   7,000.00 7,000.00   7,000.00 7,000.00   7,000.00 

      

1.4.2.1. Одржавање 
портала за наставнике 
намењеног 
остваривању програма 
Српски као страни језик 

100.00   100.00 100.00   100.00 100.00   100.00 

      

1.4.2.3 Развијање 
програма  
обуке и остваривање 
обука  
за представника ОВУ 
усмерених на 
интеркултурално 
образовање које 
укључује образовање за 
одрживи  
развој и демократску 
културу 

1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 

      

1.7.1.3 Израда анализе  
статуса српског језика и  
књижевности на свим  
нивоима образовања,  
укључујући и 
високошколске 
установе, као и 
компетенција  
ученика/студената и 
њихових наставника 

200.00   200.00 300.00   300.00 300.00   300.00 

      

1.7.1.4. Пружање 
подршке  
ОВУ у раду на 
промовисању  
стандардизованог 
српског  
језика 

200.00   200.00 300.00   300.00 300.00   300.00 
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1.7.2.4. Израда 
обједињеног  
уџбеника за сва три  
предмета: Српски језик,  
Моја отаџбина Србија, 
Основи културе српског 
народа 

1,000.00   1,000.00 500.00   500.00     0.00 

  0006 

Стручно образовање 
и образовање 
одраслих*Пројекат 
2/1 

1.1.1.5. Израда нових и 
унапређивање 
постојећих 
програма наставе и 
учења 
средњег уметничког 
образовања и 
васпитања у ликовној 
области 

4,500.00   4,500.00 4,500.00   4,500.00 4,500.00   4,500.00 

  0007  
Професионални 
развој запослених у 
образовању 

1.1.2.2. Оснаживање 
људских ресурса за 
остваривање нових и 
унапређених програма 
наставе и учења у 
основном, општем 
средњем, уметничком, 
средњем стручном и 
дуалном образовању и 
васпитању 

20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

      

1.1.2.4. Развој и 
акредитација програма 
сталног стручног 
усавршавања 
наставника 
на језицима 
националних 
мањина на којима се 
остварује 
образовноваспитни 
процес и 
остваривање обука 

1,200.00   1,200.00 1,200.00   1,200.00     0.00 

      

1.1.3.4. Развијање и 
реализација обука за 
јачање капацитета 
ученика за остваривање 
активности које се 
односе на одрживи 
развој и колективну 
добробит 

1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 
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1.3.1.8. Онлајн обуке за 
примену иновативних 
педагошких приступа 

4,397.00   4,397.00 3,717.00   3,717.00 3,717.00   3,717.00 

      

1.4.2.2  Обучавање 
наставника који предају 
изборни програм 
Ромски језик са 
елементима 
националне културе 

500.00   500.00 500.00   500.00 500.00   500.00 

      

1.5.2.2 Развијање и 
спровођење обуке за 
менторе која је ускладу 
са новим концептом 
увођења у посао 
наставника и васпитача 

1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 1,500.00   1,500.00 

      
1.6.2.1 . Припрема 
обуке за  
секретаре 

1,000.00   1,000.00     0.00     0.00 

      

1.7.2.2 Развијање и  
остваривање програма 
стручног усавршавања  
наставника који се 
упућују  
ради остваривања  
образовно-васпитног 
рада  
на српском језику у  
иностранству (тежиште 
на  
развоју 
методичкодидактичких 
компетенција за рад у 
комбинованом  
одељењу, за примену  
тематске и пројектне  
наставе као и за 
примену  
индивидуализованог  
приступа) 

200.00   200.00 200.00   200.00 200.00   200.00 

  0008 
Осигурање квалитета 
у систему 
образовања 

1.1.2.10. Јачање 
капацитета просветних 
саветника, екстерних 
евалуатора и саветника 
спољних сарадника за 
праћење примене нових 
стандарда постигнућа 

    0.00 1,000.00   1,000.00     0.00 
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1.1.2.11. Унапређивање 
капацитета просветних 
саветника, екстерних 
евалуатора, саветника 
спољних сарадника да 
прате на који начин и у 
којој мери наставници 
подржавају и прате 
развој кључних 
компетенција код 
ученика и да пружају 
подршку наставницима 

    0.00 3,000.00   3,000.00     0.00 

      

1.2.1.1. Развој 
материјала за 
подршку примене 
самовредновања и 
спољашњег 
вредновања рада 
установа 

350.00   350.00 350.00   350.00 350.00   350.00 

      

1.2.2.2. Израда 
концепта 
оцењивања који 
поставља 
учење у центар 
евалуативних 
активности наставника 

500.00   500.00     0.00     0.00 

      

1.2.2.3. Развој 
инструмената 
за реализацију 
формативног 
оцењивања и 
иницијалних 
тестова за испитивање 
ученичких образовних 
постигнућа у основном 
и 
средњем образовању и 
васпитању 

2,500.00   2,500.00 2,500.00   2,500.00     0.00 

      

1.2.2.6. Пружање 
подршке школама у 
примени дијагностичког 
оцењивања (иницијално 
тестирање) 

3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 

      

1.2.2.7. Успостављање 
система државне 
матуре 
(пилотирање) 

98,200.00   98,200.00 98,200.00   98,200.00     0.00 
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1.2.2.10. Реализација 
завршног испита у 
складу са 
новом методологијом 

4,715.00   4,715.00 7,020.00   7,020.00 7,020.00   7,020.00 

      

1.3.1.6. Ревидирање 
постојећег 
Оквира дигиталних 
компетенција – 
наставник за дигитално 
доба 

1,000.00   1,000.00 1,000.00   1,000.00     0.00 

      
1.3.1.7. Развој Оквира 
дигиталних 
компетенција васпитача 

750.00   750.00 750.00   750.00     0.00 

      

1.3.1.11. Дефинисање 
сета 
индикатора за 
дугорочно праћење 
развоја дигиталног 
образовања 

750.00   750.00 750.00   750.00     0.00 

  0009 

Пружање стручне 
подршке установама 
у доменима 
вредновања и 
самовредновања 

1.1.3.12. Успостављање 
система праћења 
физичког развоја и 
развоја моторичких 
способности ученика у 
основном и средњем 

    0.00 2,500.00   2,500.00     0.00 

      

1.2.2.4. Обучавање 
наставника у области 
развоја 
тестова, 
диференцијације 
наставе и формативног 
оцењивања 

3,500.00   3,500.00 3,500.00   3,500.00     0.00 

      

1.2.2.6. Пружање 
подршке школама у 
примени дијагностичког 
оцењивања (иницијално 
тестирање) 

150.00   150.00 150.00   150.00 150.00   150.00 
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1.3.1.4. Јачање 
капацитета школа за 
организацију наставе у 
складу са Оквиром за 
процену капацитета 
основних и средњих 
школа за организовање 
образовања на 
даљину у случају када 
је 
обустављен 
непосредни рад са 
ученицима 
(организација онлајн и 
хибридне наставе) 

5,000.00 49,897.00 54,897.00 5,000.00 19,370.00 24,370.00 5,000.00 19,370.00 24,370.00 

      

1.3.1.9. Спровођење 3 
националне онлајн 
обуке (по једну 
годишње) за примену 
„селфи” инструмента у 
процесу 
самовредновања 
дигиталног капацитета 
образовно - васпитне 
установе 

    0.00 100.00   100.00     0.00 

      

1.3.1.10. Спровођење 3 
националне онлајн 
обуке (по једну 
годишње) за јачање 
капацитета школа за 
израду 
дигиталног сегмента 
Развојног 
плана образовно-
васпитне установе 

500.00   500.00 500.00   500.00     0.00 

  0010 
Истраживање и 
вредновање у 
образовању 

1.1.1.1. Ревизија 
кључних, 
међупредметних, 
општих и специфичних 
предметних 
компетенција/стандарда 
компетенција 

12,300.00   12,300.00 10,900.00   10,900.00 10,900.00   10,900.00 
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1.1.1.3. Анализа 
резултата 
гимназијских програма 
након 
завршетка прве 
генерације која је 
гимназијско 
образовање завршила 
по реформисаном 
програму 

    0.00 500.00   500.00     0.00 

      

1.1.3.5. Анализа 
резултата 
ICCS 2022 (International 
Civic 
and Citizenship 
Education 
Study) 

    0.00 1,000.00   1,000.00 1,000.00   1,000.00 

      
1.1.3.6. Анализа 
резултата ПИРЛС 2021. 

    0.00 1,000.00   1,000.00     0.00 

      

1.2.2.8. Обезбеђивање 
континуираног учешћа 
Србије у међународним 
испитивањима процене 
ученичких постигнућа 
(ПИСА, ПИРЛС, 
ТИМСС) и 
извештавање о 
резултатима 

7,200.00 22,000.00 29,200.00 7,200.00 22,000.00 29,200.00 7,200.00   7,200.00 

      

1.2.2.9. Унапређење 
капацитета писаца 
задатака 
за састављање 
испитних 
питања и оцењивање 
задатака 

500.00   500.00     0.00     0.00 

      

1.2.2.11. Обрада 
података и 
извештавање о 
резултатима 
завршног испита у 
складу са 
новом методологијом 

500.00   500.00     0.00     0.00 

      

1.2.2.12. Развијање 
методологије 
спровођења 
националних тестирања 

500.00   500.00 500.00   500.00     0.00 
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1.2.2.13. Утврђивање 
циљева 
националних 
тестирања, 
наставних предмета и 
избор 
образовних стандарда и 
исхода који ће бити 
тестирани 

    0.00 800.00   800.00     0.00 

      

1.2.3.1. Креирање 
методолошког оквира 
за 
праћење и вредновање 
спровођења и ефеката 
нових 
програма наставе и 
учења у 
доуниверзитетском 
образовању и 
васпитању 

800.00   800.00     0.00     0.00 

      

1.2.3.2. Континуирано 
прикупљање података о 
примени и ефектима 
нових 
програма наставе и 
учења у 
доуниверзитетском 
образовању и 
васпитању 

    0.00 800.00   800.00     0.00 

      

1.2.3.3. Анализирање 
података 
и писање извештаја о 
примени 
и ефектима нових 
програма 
наставе и учења у 
доуниверзитетском 
образовању и 
васпитању 

    0.00 500.00   500.00     0.00 

  0011 

Унапређивање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

1.9.1.11. Успостављање 
и  
опремање образовно-
научних центара 

60,000.00   60,000.00 60,000.00   60,000.00     0.00 

  
ПА 
0011/0014/0015 

  

3.3.2.4. 
Инфраструктурна и 
стручна подршка 
иновационим 
субјектима кроз 
имплементацију 
програма рада мреже 
НТП 

65,000.00   65,000.00 60,000.00   60,000.00 49,500.00   49,500.00 
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  0012 

Повећање 
доступности 
образовања и 
васпитања, 
превенција 
осипања и 
дискриминације 

1.1.1.9. Унапређивање 
програма наставе и 
учења за Српски као 
нематерњи језик 

    0.00   700.00 700.00   700.00 700.00 

      

1.1.2.11. Унапређивање 
капацитета просветних 
саветника, екстерних 
евалуатора, саветника 
спољних сарадника да 
прате на који начин и у 
којој мери наставници 
подржавају и прате 
развојкључних 
компетенција код 
ученика и да пружају 
подршку наставницима 

1,000.00   1,000.00 1,000.00   1,000.00 1,000.00   1,000.00 

      

1.1.2.13. Обезбеђивање 
педагошких асистената 
са знањем знаковног 
језика и Брајевог писма 

    0.00 500.00   500.00     0.00 

      

1.1.2.15. Примена обука 
за 
развијање компетенција 
за демократску културу 
на основу Референтног 
оквира за КДК Савета 
Европе 

2,000.00 762.00 2,762.00 2,000.00   2,000.00 500.00   500.00 
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1.1.3.2. Развијање и 
остваривање програма 
обуке и приручника за 
оснаживање 
представника ОВУ за 
спровођење 
превентивних и 
интервентних 
активности у 
области заштите од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
дискриминације, родне 
равноправности, 
очувања 
менталног здравља, 
унапређења 
репродуктивног 
здравља и превенције 
ризичних облика 
понашања деце и 
младих 

3,760.00   3,760.00     0.00     0.00 

      

1.2.2.5. Континуирано 
вршење процене 
квалитета 
рада наставника у 
области 
наставе и учења 

2,100.00   2,100.00 2,100.00   2,100.00 2,100.00   2,100.00 

      

1.4.1.1 Развијање и 
јачање 
мреже педагошких 
асистената у 
предшколским 
установама, основним и 
средњим школама 
према 
анализи потреба, у 
односу на број деце и 
ученика којима је 
потребна додатна 
подршка 

2,000.00   2,000.00 2,000.00   2,000.00 2,000.00   2,000.00 
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1.4.1.3 Унапређивање  
компетенција 
наставника за  
препознавање ученика 
под  
ризиком од осипања и 
за пружање подршке 
овим  
ученицима укључујући  
смањење стереотипа,  
предрасуда и 
дискриминације, родно 
осетљива и знања о  
специфичности 
осетљивих  
друштвених група 

500.00   500.00 500.00   500.00 500.00   500.00 

      

1.4.1.15 . Развој и 
остваривање обуке за 
педагошке асистенте за 
знаковни језик и 
Брајево писмо 

500.00   500.00 500.00   500.00 500.00   500.00 

  0013 
Подршка интеграцији 
у европски образовни 
простор  

1.8.2.7. Обезбеђивање  
услова за реализацију  
учешћа у програму 
Еразмус+ кроз размену 
образовних политика, 
обуку  

1,007.00   1,007.00 1,007.00   1,007.00     0.00 

  0016 
Подршка раду 
Агенције за 
квалификације 

1.1.1.7. Развијање и 
унапређивање 
стандарда 
квалификација 
доуниверзитетског 
образовања у складу са 
Методологијом за 
развој стандарда 
квалификација 

13,000.00   13,000.00 13,000.00   13,000.00 13,000.00   13,000.00 

      

1.2.1.9. Израда 
извештаја о 
самовредновању и 
екстерном 
вредновању рада ЈПОА 

500.00   500.00 500.00   500.00 500.00   500.00 
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  4005 

Реализација 
међународних 
истраживања у 
образовању 

1.2.2.8. Обезбеђивање 
континуираног учешћа 
Србије у међународним 
испитивањима процене 
ученичких постигнућа 
(ПИСА, ПИРЛС, 
ТИМСС) и 
извештавање о 
резултатима 

16,078.00   16,078.00 16,078.00   16,078.00     0.00 

  4016 

Подршка програму 
дигитализације у 
области националног 
просветног система 

1.3.1.3. Развој 
агрегатора 
репозиторијума 
отворених 
образовних ресурса 

1,200.00   1,200.00     0.00     0.00 

      
1.3.1.12. Успостављање 
државне онлајн основне 
школе 

800.00   800.00 60.00   60.00 60.00   60.00 

      
1.3.1.13. Успостављање 
државне онлајн 
гимназије 

    0.00 800.00   800.00 60.00   60.00 

      

1.3.2.5. Успостављање 
и одржавање нових 
функционалности 
ЈИСП-а 

20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00     0.00 

      

1.9.1.3 Набавка опреме 
за  
рачунарске кабинете и  
дигиталне учионице 

600,000.00   600,000.00 600,000.00   600,000.00     0.00 
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  7025 
ИПА 2014 - Сектор 
целоживотног учења 

1.8.1.11. Усклађивање  
стандарда за 
акредитацију  
студијских програма у 
делу  
који се односи на опис  
квалификације које  
означавају завршетак  
одређеног степена 
високог  
образовања са  
дескрипторима нивоа  
НОКС 

  360.00 360.00   360.00 360.00     0.00 

  7082 

ИПА 2020 - 
Образовање, 
запошљавање и 
социјалне политике 

1.2.1.6. Унапређивање 
нормативног оквира за 
развој 
неформалног 
образовања 
одраслих 

  4,720.00 4,720.00   4,720.00 4,720.00   4,720.00 4,720.00 

      

1.4.1.10. Унапређивање  
наставничких 
компетенција  
и компетенција 
андрагошких  
асистената за 
препознавање  
потенцијалних ризика 
од осипања полазника 
из програма ФООО и 
предузимање мера за 
њихово 
предунапређивање 

  1,200.00 1,200.00   1,200.00 1,200.00     0.00 

      

1.8.1.1 Развој 
процедура, 
метода и инструмената 
који 
се користе у поступку 
ППУ 

  15,285.00 15,285.00   15,285.00 15,285.00   15,285.00 15,285.00 

      
1.8.1.2 Обучавање 
кадра укљученог у 
поступак ППУ 

  11,800.00 11,800.00   11,800.00 11,800.00   11,800.00 11,800.00 

      

1.8.1.4. Анализа 
могућности пилотирања 
поступка ППУ у другим 
организацијама са 
статусом ЈПОА 

  2,950.00 2,950.00   2,950.00 2,950.00   2,950.00 2,950.00 
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1.8.1.5. Промоција 
концепта ППУ 

  7,080.00 7,080.00   7,080.00 7,080.00   7,080.00 7,080.00 

      

1.8.1.7. Праћење и  
континуирано  
унапређивање система  
осигурања квалитета  
поступка ППУ 

23,600.00   23,600.00 23,600.00   23,600.00 23,600.00   23,600.00 

      
1.8.2.1 Промоција 
система НОКС и 
целоживотног учења  

  9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00 

      

1.8.2.2 Унапређивање 
капацитета социјалних 
партнера за активно 
учешће у развоју 
система 
квалификација 

  9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00 

      

1.8.2.3 Унапређивање  
сарадње послодаваца 
из  
система дуалног  
образовања са ЈПОА 

  4,703.00 4,703.00   4,703.00 4,703.00   4,703.00 4,703.00 

      

1.8.2.4. Унапређивање  
међусекторске сарадње  
ради усклађивања 
главних  
алата за развој 
стандарда 
занимања и стандарда  
квалификација 

  7,054.00 7,054.00   7,054.00 7,054.00   7,054.00 7,054.00 

      

1.8.2.5. Унапређивање 
капацитета ЈПОА за 
развој 
нових програма обуке у 
складу са стандардом 
квалификације и 
њихово 
умрежавање 

  9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00   9,406.00 9,406.00 
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1.8.2.6. Унапређивање 
рада 
секторских већа 

  9,406.00 9,406.00   4,703.00 4,703.00   4,703.00 4,703.00 

2002   
Предшколско 
васпитање 

                    

  4001 

Инклузивно 
предшколско 
васпитање и 
образовање 

1.1.2.1. Подршка 
развијању 
различитих облика и 
програма 
васпитнообразовног 
рада у складу са 
Основама програма 
ПВО 

  108,500.00 108,500.00     0.00     0.00 

      

1.9.1.10. Изградња и  
опремање 
предшколских  
установа и за потребе  
реализације нових 
Основа  
програма ПВО 

  110,771.00 110,771.00     0.00     0.00 

  4002 

Подршка примени 
ИКТ у предшколским 
установама - кроз 
коришћење 
дидактичког средства 
„Пчелица” (Bee-bot) 

1.9.1.12. Подршка  
примени ИКТ у 
предшколским 
установама-кроз 
коришћење дидактичког 
средства „Пчелица“ 
(Bee-bot) 

36,000.00   36,000.00 48,000.00   48,000.00     0.00 

2003   
Основно 
образовање  

                    

  0001 
Реализација 
делатности основног 
образовања 

1.3.1.12. Успостављање 
државне онлајн основне 
школе 

3,487.00   3,487.00 13,947.00   13,947.00     0.00 

  0003 
Допунска школа у 
иностранству 

1.7.2.5. Пружање 
подршке  
ангажованим 
наставницима  
у процесу припреме за  
одлазак у иностранство 
и  
ревидирање Споразума  
између МПНТР-а и 
МСП-а  
у складу са циљевима  
образовања и 
васпитања и  
актуелним потребама 

700.00   700.00 700.00   700.00 700.00   700.00 
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1.9.2.3 Ширење мреже 
школа у којима се 
остварује образовно-
васпитни рад на 
српском језику у 
иностранству – 
повећање броја ученика 

30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00     0.00 

  0006 
Модернизација 
инфраструктуре 
основних школа 

1.9.1.8. Модернизација  
инфраструктуре 
(изградња,  
доградња, адаптација,  
реконструкција и  
опремање) основних и  
средњих школа 

255,300.00 288,471.00 543,771.00 358,166.00   358,166.00 358,166.00   358,166.00 

  0008 
Техничка подршка 
спровођењу завршног 
испита 

1.2.2.10. Реализација 
завршног испита у 
складу са 
новом методологијом 

35,000.00   35,000.00 35,000.00   35,000.00 35,000.00   35,000.00 

  0009 

Стручно 
усавршавање 
запослених у 
предшколским 
установама и 
основним школама 

1.1.2.18. Оснаживање 
капацитета ОВУ за 
планирање, 
остваривање и 
вредновање наставе и 
других облика  
образовноваспитног 
рада у складу са 
реформом образовања 

5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00 

      

1.4.1.6. Развијање и  
остваривање обуке 
намењене подизању 
компетентности  
наставника и стручних 
сарадника у школама за  
препознавање ученика 
изузетних способности 
у  
оквиру редовне наставе 
и  
редовних школских  
активности без 
стереотипа,  
предрасуда и  
дискриминације у 
односу на  
родна или друга лична  
својства укључујући и  
припадност осетљивим  
друштвеним групама 

5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00 
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  0010 
Набавка наставних 
средстава за ученике, 
полазнике и установе 

1.1.2.5. Обезбеђивање 
уџбеника прилагођеног 
фонта/формата у 
складу са захтевима 
школа и 
потребама ученика у 
основној школи 

20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

      

1.1.2.6. Обезбеђивање 
бесплатних уџбеника за 
одговарајуће групе 
ученика основних 
школа 

677,000.00   677,000.00 677,000.00   677,000.00 677,000.00   677,000.00 

      

1.1.2.7. Богаћење 
библиотечког фонда 
библиотека основних 
школа публикацијама 
од значаја за 
образовање и 
васпитање 

50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

      

1.7.2.3 Набавка 
уџбеника и  
друге литературе за  
наставнике за потребе  
организације 
образовно-васпитног 
рада на српском  
језику у иностранству 

3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 

  4003 

Наставни садржаји 
кроз дигитални 
уџбеник/дигиталну 
учионицу 

1.1.2.8. Набавка 
дигиталних образовних 
садржаја – дигиталних 
уџбеника за ученике 
основних школа 

500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

2004   Средње образовање                     

  0001 

Реализација 
делатности средњег 
образовања и 
образовања одраслих 

1.3.1.13. Успостављање 
државне онлајн 
гимназије 

/   0.00 3,762.00   3,762.00 15,044.00   15,044.00 
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  0005 
Рад са талентованим 
и даровитим 
ученицима 

1.4.1.6. Развијање и  
остваривање обуке 
намењене подизању 
компетентности  
наставника и стручних 
сарадника у школама за  
препознавање ученика 
изузетних способности 
у  
оквиру редовне наставе 
и  
редовних школских  
активности без 
стереотипа,  
предрасуда и  
дискриминације у 
односу на  
родна или друга лична  
својства укључујући и  
припадност осетљивим  
друштвеним групама 

1,000.00   1,000.00 1,000.00   1,000.00     0.00 

  0006 
Модернизација 
инфраструктуре 
средњих школа 

1.8.3.2 Оснивање  
регионалних тренинг 
центара (реконструкција 
и опремање) 

3,340.00   3,340.00 925.00   925.00     0.00 

      

1.9.1.8. Модернизација  
инфраструктуре 
(изградња,  
доградња, адаптација,  
реконструкција и  
опремање) основних и  
средњих школа 

322,200.00   322,200.00 186,550.00   186,550.00 186,550.00   186,550.00 

  0010 
Подршка спровођењу 
државне матуре 

1.2.2.7. Успостављање 
система државне 
матуре 
(пилотирање) 

199,408.00   199,408.00 199,408.00   199,408.00     0.00 

  0011 

Подршка раду 
Ваздухопловно - 
образовног центра 
„Ваздухопловна 
академија" 

1.8.3.2 Оснивање  
регионалних тренинг 
центара (реконструкција 
и опремање) 

349,000.00   349,000.00 349,000.00   349,000.00     0.00 
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  4002 
Реформа општег 
средњег образовања 

1.1.1.3. Анализа 
резултата 
гимназијских програма 
након 
завршетка прве 
генерације која је 
гимназијско 
образовање завршила 
по реформисаном 
програму 

    0.00 500.00   500.00     0.00 

2005   Високо образовање                     

  0012 
Подршка отворености 
високог образовања 

1.7.2.8. Обезбеђивање  
финансијских средстава 
и унапређивање 
законодавног оквира за 
рад лектора српског 
језика у иностранству 

30,000.00   30,000.00 40,000.00   40,000.00     0.00 

  0013 
Подршка реализацији 
докторских студија 

1.5.1.9. Подршка 
развоју  
интердисциплинарних 
докторских студија 
методике наставе 

/   0.00 4,000.00   4,000.00     0.00 

  0014 
Развој високог 
образовања 

1.5.1.6. Анализа 
потреба система 
образовања и 
васпитања за 
наставничким кадром и 
спровођење  
доквалификације на 
матичним ВШУ 

10,000.00   10,000.00 10,000.00   10,000.00     0.00 

      

1.5.1.10. Развијање и 
спровођење програма 
стручног усавршавања  
наставника и васпитача 
за улогу ментора 
студентима током 
праксе  

3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 3,000.00   3,000.00 
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1.5.1.11. Успостављање  
репозиторијума са 
материјалима за праксу 
у школама и 
предшколским  
установама 

720.00   720.00 720.00   720.00     0.00 

      

1.5.1.14. Обезбеђивање 
награда за најбоље 
мастер радове у оквиру 
програма за иницијално 
образовање наставника 
и васпитача 

500.00   500.00 500.00   500.00     0.00 

      

1.5.1.15. Спровођење 
активности за 
популаризацију 
студијских програма за 
образовање 
дефицитарних струка 
наставника 

500.00   500.00 500.00   500.00     0.00 

      
1.7.1.5. Истраживање 
српског знаковног језика 

1,000.00   1,000.00 /   0.00     0.00 

      
1.7.1.6. Рад на 
стандардизацији 
српског знаковног језика 

/   0.00 2,000.00   2,000.00     0.00 

      

1.9.3.1 Израда студије  
изводљивости, 
техничке  
документације за 
изградњу 

15,000.00   15,000.00     0.00     0.00 
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2.2.1.5. Обезбеђивање 
услова за реализацију 
практичне наставе, 
набавка и развој 
савремених 
дидактичких средстава 
посебно у областима 
нових материјала и 
технологија, 
информационих и 
комуникационих 
технологија, 
медицинских наука, 
индустрије 4.0, 
одрживог развоја и 
екологије, обновљивих 
извора енергије, итд. 

5,000.00   5,000.00 5,000.00   5,000.00     0.00 

      
4.3.4.1. Евалуација 
мастер програма 

3,000.00   3,000.00 -   0.00 -   0.00 

2007   
Подршка у 
образовању ученика 
и студената 

                    

  0002 

Модернизација 
инфраструктуре 
установа ученичког 
стандарда 

1.9.1.9. Модернизација  
инфраструктуре 
(изградња,  
доградња, адаптација,  
реконструкција и  
опремање) објеката  
ученичког стандарда 
урачунавајући 
усклађивање  
са Стандардима  
приступачности 

307,951.00   307,951.00 200,864.00   200,864.00 153,259.00   153,259.00 

  4001 
Студентско 
становање у Србији 

1.9.3.2. Израда 
техничке  
документације и 
изградња  
објеката студентских  
домова 

2,739.00   2,739.00     0.00     0.00 

0201   
Развој науке и 
технологије 
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  0001 

Подршка реализацији 
општег интереса у 
научној истраживачкој 
делатности 

3.1.2.1 Развој људских 
ресурса кроз циљане 
програме МПНТР-а за 
укључивање 
истраживача у 
научноистраживачки 
рад 

301,400.00   301,400.00 301,400.00   301,400.00 301,400.00   301,400.00 

      

3.1.3.4. Подршка 
научнистраживачком 
раду центара изузетних 
вредности 

25,000.00   25,000.00 25,000.00   25,000.00 25,000.00   25,000.00 

      

3.1.3.5. Праћење и 
пружање подршке раду 
новооснованих 
институција (Институт 
за вештачку 
интелигенцију) 

100,000.00   100,000.00 70,000.00   70,000.00 60,000.00   60,000.00 

      

3.3.1.2. 
Институционална 
подршка реализацији 
научноистраживачке 
делатности у НИО   

14,830,805.00   14,830,805.00 14,830,805.00   14,830,805.00 18,188,432.00   18,188,432.00 

      

3.3.1.4.  Подршка 
научноистраживачком 
раду САНУ, Матице 
Српске и другим 
институцијама 

127,223.00   127,223.00 127,223.00   127,223.00 127,223.00   127,223.00 

      

3.3.1.9. Подршка 
набавци 
научноистраживачке 
литературе и приступ 
електронским научним 
базама, 
библиометријској 
анализи и издавању 
научних публикација и 
одржавању научних 
скупова и чланству 
научноистраживачких 
организација и научних 
и научностручних 
друштава у 
међународним научним 
организацијама 
/удружењима 

417,538.00   417,538.00 417,538.00   417,538.00 417,538.00   417,538.00 
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3.3.1.10. Подршка 
учешћу истраживача на 
научним скуповима и 
састанцима радног тела 
научног скупа у 
иностранству и боравку 
истраживача из 
иностранства у 
Републици Србији по 
позиву и завршној 
изради докторских 
дисертација 
истраживача и 
постдокторском 
усавршавању 
истраживача у 
иностранству 

64,000.00   64,000.00 64,000.00   64,000.00 77,780.00   77,780.00 

      

3.3.1.11. Подршка 
организацијама које се 
баве додатним 
образовањем и 
усавршавањем 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом 

35,000.00   35,000.00 35,000.00   35,000.00 35,000.00   35,000.00 

  
0001/ ПЈ 7023; 
ПЈ 4004; ПЈ 
7079 (56) 

  

3.3.2.2. Пројектна 
подршка иновационој 
делатности кроз 
имплементацију 
постојећих и доношење 
нових програма Фонда 
за иновациону 
делатност 

1,650,000.00 1,359,363.00 3,009,363.00 1,680,000.00 1,305,363.00 2,985,363.00 1,752,000.00 1,305,363.00 3,057,363.00 

      

3.5.1.2  Спровођење 
програма 
тренинга и обуке за 
унапређење капацитета 
Националних контакт 
особа за ХЕУ 

200.00   200.00 200.00   200.00     0.00 
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3.5.1.3 Организација 
инфо-дана и обука за 
истраживаче, 
привредне субјекте и 
ОЦД за 
пријављивање 
пројеката на 
ХЕУ програм 

400.00   400.00 400.00   400.00     0.00 

      

3.5.1.4. 
Институционална 
подршка реализацији 
научноистраживачке 
делатности НИО у 
пројектима COST и 
ЕУРЕКА програма. 

86,800.00   86,800.00 86,800.00   86,800.00     0.00 

  0001/ПЈ 4003   

3.5.2.1 Успостављање 
нових 
стратешких 
билатералних 
програма са водећим 
земљама у области 
науке, 
технологије и иновација 
као 
и са земљама у региону 

69,500.00   69,500.00 69,500.00   69,500.00     0.00 

      

3.5.2.3 Успостављање и 
даљи 
развој регионалне и 
мултилатералне 
сарадње 

5,400.00   5,400.00 5,400.00   5,400.00     0.00 

      

3.5.3.1 Реализација 
националнe 
контрибуцијe за 
обезбеђивање 
приступа међународној 
истраживачкој 
инфраструктури 

482,521.00   482,521.00 482,521.00   482,521.00     0.00 

  0005 
Подршка раду Фонда 
за иновациону 
делатност 

4.2.1.1 Расписивање и 
имплементација позива 

120,000.00   120,000.00     0.00     0.00 
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4.2.2.1 Расписивање и 
имплементација позива 

290,000.00   290,000.00     0.00     0.00 

      
4.2.3.1 Расписивање и 
имплементација позива 

290,000.00   290,000.00     0.00     0.00 

      
4.2.6.1 Расписивање и 
имплементација позива 

192,000.00   192,000.00     0.00     0.00 

  0006 
Подршка раду Центра 
за промоцију науке 

3.2.3.1. Формирање 
мреже истраживачко-
образовних центара 
координираних од 
стране ЦПН-а 

12,500.00   12,500.00 15,000.00   15,000.00 17,500.00   17,500.00 

      
3.2.3.2. Промоција 
научно-технолошких 
популарних програма 

82,500.00   82,500.00 85,000.00   85,000.00 95,000.00   95,000.00 

      

3.2.3.3. Подршка 
пројектима грађанске 
науке кроз јавне позиве 
за заједничке пројекте 
грађана и научне 
заједнице 

15,000.00   15,000.00 15,000.00   15,000.00 15,000.00   15,000.00 

      

4.1.4.1 Расписивање 
Програма за подршку 
експерименталним и 
иновативним 
пројектима који спајају 
уметност и 
науку/технологију 

2,400.00   2,400.00     0.00     0.00 

  
 0011         (ПА 
0014, ПА 0015) 

Подршка раду 
Научно-технолошког 
парка Београд 

3.3.2.4. 
Инфраструктурна и 
стручна подршка 
иновационим 
субјектима кроз 
имплементацију 
програма рада мреже 
НТП 

65,000.00   65,000.00 60,000.00   60,000.00 49,500.00   49,500.00 

  0013 
Подршка раду Фонда 
за науку 

3.3.1.3. Пројектна 
подршка 
научноистраживачкој 
делатности кроз 
имплементацију 
постојећих и доношење 
нових програма Фонда 

1,000,000.00   1,000,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00 



262 
 

за науку Републике 
Србије 

      
4.1.2.2. Расписивање 
позива и селекција 
пријављених пројеката 

62,400.00   62,400.00     0.00     0.00 

  4002 и ПЈ 5002 
Истраживање и 
развој у јавном 
сектору 

3.1.3.3. Реализација 
инфраструктурних 
капиталних пројеката 

3,000,000.00   3,000,000.00 4,000,000.00   4,000,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00 

  4004  
ИПА 2018 - 
Конкурентност 

4.2.2.1 Расписивање и 
имплементација позива 

  175,000.00 175,000.00     0.00     0.00 

      
4.2.3.1 Расписивање и 
имплементација позива 

  175,000.00 175,000.00     0.00     0.00 

      
4.2.6.1 Расписивање и 
имплементација позива 

  175,000.00 175,000.00     0.00     0.00 

  4010 

Успостављање 
научноистраживачког 
Института НТП 
Крагујевац 

3.3.2.5. Оснивање нових 
НТП 

4,000.00   4,000.00 4,000.00   4,000.00 4,000.00   4,000.00 

  4011 

Пројекат 
акцелерације 
иновација и 
подстицање раста 
предузетништва - 
SAIGE 

3.2.2.1. Развој 
методологије и 
екстерна евалуација 
одабраних института 

  92,040.00 92,040.00     0.00     0.00 

      
3.2.2.2. Имплементација 
елабората о реформи 
одабраних института 

  60,000.00 60,000.00   230,000.00 230,000.00   170,000.00 170,000.00 

      
4.1.1.1 Расписивање 
позива и селекција 
пријављених  пројеката 

  240,000.00 240,000.00     0.00     0.00 
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4.2.4.2 Расписивање и 
имплементација позива 
и Евалуација позива и 
спровођење пројеката 

  306,800.00 306,800.00   418,900.00 418,900.00   11,800.00 11,800.00 

  7010 
ИПА Подршка за 
учешће у програмима 
ЕУ 

3.5.1.1 Реализација 
националне 
контрибуције у 
заједнички буџет ЕУ 
програма за науку  

2,000,000.00   2,000,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00     0.00 

Укупно 29,253,323.00 3,256,380.00 32,509,703.00 29,677,145.00 2,084,406.00 31,761,551.00 30,358,483.00 1,593,746.00 31,952,229.00 

 


