
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 I      ПРАВНИ ОСНОВ  

 

 Правни основ за доношење Уредбе о утврђивању Програмa подршке 

унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија за 2019. 

годину садржан је у 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  

 

Према подацима Уједињених нација, 2009. године први пут је број становника у 

руралним и урбаним срединама изједначен. Данас, само 10 година касније, однос 

концентрације становништва је 55 одсто према 45 одсто у корист урбаних средина. 

Уједињене нације процењују да ће до 2025. године чак 70 одсто светске популације 

живети у градовима. 

Одржива урбанизација постала је кључ за одрживи развој наше цивилизације. У 

том смислу неопходан је нови талас технолошких иновација усмерен на подизање 

иновационих капацитета локалних средина и људи који у њима живе, које ће водити 

изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и сигурних градова у 

којима ће људи живети у хармонији са новим технологијама. 

Општи циљ овог програма је системско унапређење иновационих капацитета на 

територији АП Косово и Метохија кроз свеобухватни приступ дигиталној 

трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, 

ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини, повећање 

квалитета живота свих грађана, као и развој иновационог предузетништва. 

Специфични циљеви Програма односе се на унапређење иновационих 

капацитета јединица локалне самоуправе у области: безбедности, мобилности и 

транспорта, јавних и комуналних услуга, дигитализације у јавном сектору, заштите 

животне средине и развоја иновационог предузетништва. 

 

III  ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОДРЕДБИ 

 

Чланом 1. Уредбе утврђује се Програм  подршке унапређењу иновационих 

капацитета на територији АП Косово и Метохија за 2019. 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 осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

IV  ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

 



За реализацију Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу 

иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија за 2019. годину 

средства су обезбеђена чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. 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 4017 – Подршка унапређењу иновационих 

капацитета на територији АП Косово и Метохија; Економска класификација 463 – 

Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 27.954.000,00 динара. 

 


