
 

ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени 

гласник РС”, број 84/19) и члана 42. 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 доноси 

 

УРЕДБУ 

о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и  

иновационог предузетништва за 2020. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом уредбом утврђује се Програм за промоцију и популаризацију иновација и  

иновационог предузетништва за 2020. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини 

њен саставни део. 

 

Члан 2. 

 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: 

У Београду,________________, 2020. године 

 

 

                                                                                                               В Л А Д А 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 I      ПРАВНИ ОСНОВ  

 

 Правни основ за доношење Уредбе о утврђивању Програма за промоцију и 

популаризацију иновација и  иновационог предузетништва за 2020. годину садржан је 

у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, 

број 84/19) којим је прописано да се распоред и коришћење средстава намењених за 

промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва врши по 

посебном акту Владе, као и и члану 42. 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) којим је прописано да Влада уредбом подробније разрађује однос уређен 

законом. 

 

 II    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

 

Мерено према глобалном индексу иновативности, водеће државе у свету, као 

што су Швајцарска, Финска, Израел, већ деценијама уназад спроводе системске мере за 

промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва.  

Полазећи од њихових искустава, Република Србија је, поред директних 

подстицаја усмерених за подршку развоју иновација, овом уредбом, односно 

програмом определила средства и за промоцију иновација и иновационог 

предузетништва. 

Општи циљ је информисање јавности, универзитетске, академске, научно-

истраживачке и пословне заједнице, а пре свега младих, о системским мерама које 

спроводи Влада Републике Србије у циљу развоја технолошких и друштвених 

иновација, иновационог екосистема, иновационог предузетништва и иновационе 

инфраструктуре. 

Крајњи циљ је остварење континуираног доприноса у развоју одрживе 

предузетничке културе у Србији, раст конкурентности Републике Србије и изградња 

економије засноване на иновацијама и знању.  

Република Србија на тај начин настоји да подстакне грађане, а посебно младе, 

да размишљају на предузетнички начин, као и да их охрабри да у већој мери оснивају 

своје иновационе и технолошке стартап компаније. 

Нагласак је на јачању локалних и регионалних иницијатива које треба да пруже 

што непосредније резултате и допринесу расту економске успешности, отварању нових 

радних места и задржавању младих у Републици Србији. 

  

III  ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОДРЕДБИ 

 

Чланом 1. Уредбе утврђује се Програм за промоцију и популаризацију иновација и 

иновационог предузетништва за 2020. годину који чини њен саставни део. 

Програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена средстава, услови за 

добијање средстава, финансијски оквир, неопходна документација, начин објављивања 

конкурса и избор пријава, начин пријављивања, закључивање уговора и праћење 

реализације активности. 

Чланом 2. се одређује да Уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 



IV  ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

 

За реализацију Уредбе о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију 

иновација и иновационог предузетништва за 2020. годину, средства су обезбеђена 

чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину у оквиру средстава на 

Разделу 3 - Влада, Глава 3.8 - Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације 

и технолошки развој, Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,  Програмска 

активност 4011 – Промоција и популаризација иновација и иновационог 

предузетништва, Економска класификација 423 – Услуге по уговорима у износу од 

35.000.000,00 динара и 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 

35.000.000,00 динара, односно укупно 70.000.000,00 динара. 


