
 ПРЕДЛОГ 

  

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), 

 

 Влада усваја 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

ЗА ПЕРИОД  ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ  

 

I. УВОД 

Акциони план за примену Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем 

тексту: Акциони план), у периоду од 2023. до 2024. године представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације 

и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. 

до 2024. године („Службени гласник РС”, број 21/20).  

Општи циљ Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: Стратегија) 

је унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања 

праћења развоја информационо комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада, док 

су као посебни циљеви истакнути: 

1. Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему;  

2. Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане; 

3. Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада; 

4. Целоживотно учење ИКТ стручњака. 
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II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

На предлог Министарства трговине туризма и телекомуникација, Влада је усвојила Стратегију развоја дигиталних вештина у Републици 

Србији за период 2020-2024. године. У припреми овог стратешког документа, кроз рад у Радној групи за израду Предлога стратегије, 

учествовали су, поред представника ресорног министарства, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарства културе и информисања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за информационе технологије 

и електронску управу, Повереника за заштиту равноправности, стручне јавности – Српске академије наука и уметности, Истраживачке 

станице Петница, Електротехничког факултета и Филолошког факултета Универзизета у Београду и Математичке гимназије, као и 

представници других органа и организација, стручне и академске заједнице и цивилног сектора кроз учешће у раду фокус групе која је 

окупила заинтересоване стране у овој области. Усвојена Стратегија, у оквиру сваког посебног стратешког циља, садржи мере које ће 

допринети његовој реализацији као и институције одговорне за реализацију сваке мере, док су у оквиру сваке стратешке мере дефинисане 

појединачне активности чија реализацијом се појединачна стратешка мера остварује. С тим у вези, овај акциони план садржи мере и 

активности већ дефинисане у Стратегији, које се кроз Акциони план прецизирају у смислу дефинисања временског рока за реализацију, 

органа који је надлежан да конкретну меру односно активност спроведе, неопходна финансијска средства итд.  

Након усвајања Стратегије, односно током израде овог акционог плана, Министарство трговине, туризма и телекомуникација се у јуну 

2020. године писаним путем обратило органима државне управе који су Стратегијом дефинисани као надлежни за реализацију овог 

стратешког документа (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарство културе и информисања, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за информационе 

технологије и електронску управу и Национална академија за јавну управу) са захтевом да у циљу израде Акционог плана, обавесте 

ресорно министарство које мере и активности утврђене Стратегијом ће спроводити у периоду 2023-2024. године, уз могућност да поред 

дефинисаних, надлежни органи предложе и друге активности из своје надлежности чије спровођење би допринело остварењу 

дефинисаних стратешких циљева. У складу са одговорима/прилозима добијених од стране надлежних органа, као и кроз непосредну 

комуникацију и координацију са представницима надлежних органа сачињен је Акциони план за спровођење Стратегије, за период 2023-

2024. година.  

 

III. КОНСУЛТАЦИЈЕ 

 

Припреми и изради садржине Акционог плана претходила је консултативна сарадња са представницима надлежних органа, 

међународних организација и организација цивилног друштва које спроводе пројекте, програме и активности у области развоја 

дигиталних вештина и дигиталне и медијске писмености. Динамика и обим консултативних процеса спроведени су путем онлајн 
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састанака. Консултације су спроведене са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Асоцијацијом за афирмацију потенцијала 

жена, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и са представницима Propulsion-a  „Програм Нова писменост у 

партнерству са УСАИД Србија“. 

 

Процес консултација спроведен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), и то 

чланом 34. којим је, између осталог, прописано да је током израде докумената јавних политика потребно обезбедити учешће 

заинтересованих страна и циљних група из реда привредних субјеката, струковних и других организација, као и представника државних 

органа и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Укупан износ потребних буџетских финансијских средства за реализацију овог Aкционог плана  износи _______динара, односно 

_________ динара у 2023. години и _________ динара у 2024. години. Средства за реализацију Акционог плана у 2023. години обезбеђена 

су Законом o буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”,број ХХ/ХХ) на разделу 32 – Министарство  

информисања и телекомуникација, Програм 0703 –Телекомуникације и информационо друштво, Функција 460 –Комуникације, извор 

финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета. Средства за реализацију Акционог плана у 2024. години биће планирана приликом 

израде буџета за 2024. годину у оквиру датих лимита на разделу Министарства информисања и телекомуникација, Програма 0703 –

Телекомуникације и информационо друштво, Функције 460 –Комуникације. Поред наведеног, део средства за реализацију Акционог 

плана биће обезбеђен и из средстава донатора. Укупан износ потребних донаторских средства за реализацију овог акциног плана износи 

________ у 2023.  и ______ у 2024. години. 

 

V.ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Овај Акциони план објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, на интернет страници Владе, на Порталу е-Управa и на 

интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, у року од седам радних дана од дана усвајања. 
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Документ ЈП: Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2020-2024. године 

Акциони план: Акциони план за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина за период 2023-2024.године 

Координација и извештавање Министарство информисања и телекомуникација 

Кровни документ ЈП: Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2020-2024. године 
 

Општи циљ:  Унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја 
информационо- комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада. 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ 

eфекта) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна година Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

Последња 

година важења 

АП 

 

Удео корисника рачунара старосне доби између 16-

74 године 

  

проценат 

Годишњи 

извештаји 

Републичког 

завода за 

статистику 

„Употреба 

информационо-

комуникационих 

технологија у 

Републици 
Србији 2022“ 

 

75,9% 

 

2022 

 

77% 

 

2024 

 

Посебни циљ 1: Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Министарство информисања и телекомуникација 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023 години 

Циљана вредност у 

2024. години 

 

Број наставника који су прошли 

обукe у области развоја 

дигиталних компетенција 

 

 

број 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

(ЗУОВ) 

 

 

33.796 

 

 

2021 

 

 

12.000 

 

 

12.000 
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(Информатор о 

раду за 2021/22 
годину)  

 

Мера 1.1: Обезбеђивање услова за учење и стицање дигиталних компетенција у образовном систему 

Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023 и 2024 Тип мере: обезбеђивање добара и пружање услуга од стране учесника у 

планском систему 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

 

Број школа у којима је обезбеђена 

бежична комуникациона 

инфраструктура 

 

 

број 

Извештаји 
МИТ о 

реализацији 
капиталог 
пројекта 

„Повезане 
школе“ 

 

 

1.736 

 

 

2022 

 

 

1.909 

 

 

1.909 

 

Извор финансирања мере1 

 

Веза са програмским 

буџетом2 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703- 460-5003 

 

  

Приходи из буџета (укупно):   

Донаторска средства   

Донаторска средства (укупно):    

    

    

 

 

                                                             
1 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
2 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

* Министарство просвете  

* * Министарство информисања и телекомуникација 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 
активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања3 

Веза са 

програмским 

буџетом4 
 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

 2023  2024 

1.1.1 Унапређење централне 

комуникационе инфраструктуре 

и изградња локалне бежичне 

комуникационе инфраструктуре  

(WLAN) у образовним 

институцијама 

МИТ МП, 

АМРЕС 

други квартал 

2023. године 

    

1.1.2.  Обезбеђивање стручних 

материјала у образовним 

институцијама за развој 

дигиталних вештина 

МП УНИЦЕФ 

Propulsion 

четврти 

квартал 2023. 

године 

    

1.1.3 Анализа доступних обука 

за стицање дигиталних 

компетенција за наставнике, 

васпитаче и стручне сараднике 

МП Мисија 

OEBS-а у 

Републици 

Србији 
 

четврти 

квартал 2023. 

године 

    

1.1.4 Менторски рад са 

наставницима и младим 

талентима у области 

математике, физике, техничких 

наука и информатике 

МП Истраживачка 

станица 

Петница, 

Математичка 

гимназија 

четврти 

квартал 2023. 

године 

(континуиран

о) 

    

 

 

 

                                                             
3 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
4 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  

**Министарство просвете 
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Мера 1.2 Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања  дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација  

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

 

Број унапређених планова и 

програма наставе и учења у циљу 

стицања дигиталних компетенција 

у предуниверзитетском 

образовању  

 

број 

Завод за 

унапређивањ

е образовања 

и васпитања 

(ЗУОВ) 

(Информатор 

о раду за 

2021/22 

годину) 

 

98 

 

2021 

 

99 

 

100 

 

Извор финансирања мере5 

 

Веза са програмским 

буџетом6 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703-460-0008 

0703-460-0006 

52.000 52.000 

Приходи из буџета   

                                                             
5 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора.  
6 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Приходи из буџета (укупно):   

Донаторска средства   

Донаторска средства (укупно):    

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања7 

Веза са 

програмским 

буџетом8 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

1.2.1 Промоција анализе  

успешности  реализације  

наставног  програма  учења  

дигиталних компетенција и 
израда препорука за 

ревидирање планова и програма 

наставе и учења дигиталних 

компетенција 

 

МИТ 

 

Propulsion први квартал 

2024. године 

    

1.2.2 Спровођење едукативне 

кампање за децу, родитеље и 

наставнике о безбедном 

коришћењу интернета и 

употреби савремених 

технологија  

 

МИТ Propulsion четврти 

квартал 2023. 

године 

 

 

    

1.2.3 Подршка организацији 

такмичења из области 

дигиталних вештина  

МИТ 

ЗУОВ 

Дигитална 

Србија 

Propulsion 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

                                                             
7 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
8 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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1.2.4 Развој програма обуке за 

имплементацију онлајн и 

хибридне наставе у основном и 

средњем образовању  

ЗВКОВ МП 

 

Propulsion 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

 

 

 

Посебни циљ 2:  Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у  

2024. години 

Удео грађана који никада нису 

користили рачунар, старосне 

доби између 16-74 године 

проценат Годишњи 

извештаји 

Републичког 

завода за 

статистику 

„Употреба 

информацио

но-

комуникацио

них 

технологија 

у Републици 

Србији 2022“ 

17,3 % 2022 16% 15% 

 

Мера 2.1: Обезбеђивање услова за развој различитих нивоа дигиталних вештина за грађане 

Институција одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација  
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Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

Проценат употребе 

информационо-комуникационих 

технологија од стране 

домаћинства и појединаца, 

старосне доби од 16-74 година 

 

проценат 

Годишњи 

извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

„Употреба 

информацио

но-

комуникаци

оних 

технологија 

у Републици 

Србији 

2022“ 

 

90,6% 

 

2022 

 

91% 

 

92% 

 

 

 

Извор финансирања мере9 

 

Веза са програмским 

буџетом10 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

 2023. година  2024. година 

Приходи из буџета 0703-460-0006   

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”: 

   

                                                             
9 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
10 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Донаторска средства (укупно):    

    

  

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања11 

Веза са 

програмским 

буџетом12 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

2.1.1 Процена актуеланог стања 

путем анализе о дигиталним 

вештинама грађана у Републици 

Србији 

МИТ Propulsion четврти 

квартал 2023. 

године 

    

 
2.1.2 Израда оквира дигиталних 

компетенција за све грађане 

 

МИТ МП 
Propulsion 

четврти 
квартал 

2023.године 

    

2.1.3 Самопроцена дигиталних 

вештина  у области онлајн 

безбедности путем портала „За 

безбеднији клик“ 

 

РАТЕЛ  четврти 

квартал 2023. 

године 

РАТЕЛ – 

сопствена 

средства 

 2.400 2.400 

2.1.4 Унапређење  

широкопојасне  комуникационе  

инфраструктуре  на  територији 

Републике Србије (кроз 

Пројекат заједничке изградње 

широкопојасне комуникационе 

MИT  четврти 

квартал 2024. 

године 

(сукцесивно) 

    

                                                             
11 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
12 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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инфраструктуре у руралним 

пределима Републике Србије) 

 

2.1.5 Спровођење програма 

„Дигитално описмењавање 

жена“ 

 

 

МИТ Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

2.1.6 Спровођење програма 

обуке за унапређење 

дигиталних вештина жена из 

руралних подручја 

МИТ Propulsion трећи квартал 

2023. године 

    

2.1.7 Развој модела за стицање  

и унапређење дигиталних 

вештина грађана који припадају 

осетљивим категоријама 

(старија лица,особе са 

инвалидитетом и сиромашни 

грађана) 

МИТ 

 

Министарс

тво за рад, 

запошљава

ње, 

борачка и 

социјална 
питања 

Национална 

служба за 

запошљавање 

 

Повереник за 

заштиту 

равноправнос

ти 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

2.1.8 Подршка програмима 

обуке и едукаторима из области 

развоја дигиталних вештина за 

грађане 

МИТ Propulsion 

 

Мисија 

OEBS-а у 

Републици 

Србији 

 

USAID 

четврти 

квартал 2023. 

године 

    

 

Мера 2.2: Акредитација програма обука за развој дигиталних вештина грађана 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна мера 
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Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

Укупна вредност индекса 

дигиталне писмености популације, 

старосне доби од 12-60 година 

Јединица 

композитног 

индекса 

дигиталне 

писмености 

(макс. 15) 

Редовно 

годишње 

истраживање 

„Грађани и 

медији: 

Конзумација, 

навике и 

медијска 

писменост“ 

Propulsion 

 

 

10,52 

 

2020 

 

11,30 

 

12,00 

 

Извор финансирања мере13 

 

Веза са програмским 

буџетом14 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

 2023. година  2024. година 

Приходи из буџета    

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”: 

   

Донаторска средства (укупно):    

    

 

                                                             
13 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора.  
14 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања15 

Веза са 

програмским 

буџетом16 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

2.2.1 Промовисање  вршњачког  

(П2П-peer  to  peer) образовања  

и  размене добрих пракси  кроз  

организацију  догађаја,  

издавање  стручних 

публикација  и  развој онлајн 

портала 

 

МИТ УНИЦЕФ 

Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена 

четврти 

квартал 2023. 

године 

    

2.2.2 Успостављање  модела 
обука за развој дигиталних 

вештина грађана у оквиру 

јавних простора, „путујућих” 

обука, ТоТ (тренинга тренера), 

као и програмa онлајн обука 

кроз масовне отворене онлајн 

тренинге (MOOCs) 

МИТ Propulsion трећи и 
четврти 

квартал 2023. 

године 

други квартал 

2024. године 

    

2.2.3 Стручно усавршавање 

запослених у установама 

културе у циљу унапређења 

процеса дигитализације и 

коришћење ЈИС у области 

културног наслеђа. 
 

 

 

Министарс

тво културе 

  

четврти 

квартал 2024. 

године 

Буџет Републике 

Србије 

Веза са 

програмским 

буџетом: 

422,423 

 450.000 

2.2.4 Развој и обука у оквиру 

имплементације 

портала/система за онлајн 

продају карата у установама 

културе. 

Министарс

тво културе 

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

 

                                                             
15 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
16 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Мера 2.3: Подизање свести грађана о потреби усвајања  дигиталних вештина 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна мера 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

години 2023 

Циљана вредност у 

последњој години АП 

Број грађана који су у последњих 

годину дана купили или наручили 

робу или услуге путем интернета у 

приватне сврхе 

Број Извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

 

2.787.004 2022 2.987.004 3.187.004 

 

Извор финансирања мере17 

 

Веза са програмским 

буџетом18 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2023 У години 2024 

Приходи из буџета 0703-460-0008   

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”: 

   

Донаторкса средства (укупно):    

    

 

Назив активности: Oргани 

партнери у 

Извор 

финансирања19 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

                                                             
17 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
18 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
19 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
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Орган који 

спроводи 

активност 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Веза са 

програмским 

буџетом20 

 

2023 2024 

2.3.1 Спровођење кампања 

подизања свести грађана 

(потрошача) о потреби усвајања 

дигиталних вештина у 

савременом дигиталном добу, 

посебно у области електронске 

трговине 

 

Министарс

тво 

унутрашње 

и спољње 

трговине 

 

МИТ 

 

трећи квартал 

2023. године 

  

 

 

   

2.3.2 Едукација  и  

информисање  грађана  

(потрошача)  путем  интернет  

странице  и друштвених  мрежа    

о  предностима коришћења  

дигиталних технологија, као и 

путем ТВ и радијских емисија 

МИТ Propulsion 

Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена  

четврти 

квартал 2024. 

године 

(континуиран

о) 

 

    

2.3.3 Пружање подршке  деци  

и  родитељима  у  вези  са  

паметним  и безбедним 

коришћењем интернета (преко 

Националног контакт центра за 

безбедност деце на интернету) 

МИТ  четврти 

квартал 2024. 

године 

 

    

2.3.4 Подстицање унапређења 

сарадње  у  области  заштите 

малолетника у дигиталном 

свету  

МИТ УНИЦЕФ четврти 

квартал 2024. 

године 

    

2.3.5 Обележавање Светског 

дана безбедног интернета 

МИТ  први квартал 

2023. године 

 

    

2.3.6. Креирање видео и аудио 

онлајн садржаја у областима 

МИТ Propulsion четврти 

квартал 2023. 

    

                                                             
20 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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дигиталних вештина ради 

подршке грађанима у 

специфичним ситуацијама на 

популарним каналима 

комуникације попут Youtube-a, 

Instagrama, Podcasta, 

Snapchata/a, итд.. 

 

Мера 2.4: Унапређење дигиталних вештина на нивоу локалне самоуправе 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација   

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна мера 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

Број службеника у јавној управи 

који похађају програме обука за 

развој дигиталних вештина  

 

Број 

Извештаји 

Националне 

академије за 

јавну управу 

 

550 

 

 

2021 

 

 

560 

 

570 

 

Извор финансирања мере21 

 

Веза са програмским 

буџетом22 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

 2023. година   2024. година 

Приходи из буџета 0703-460-0008 

0703-460-0006 

  

Приходи из буџета   

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 
писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”: 

   

Донаторска средства (укупно):    

    

                                                             
21 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкретног донатора.  
22 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања23 Веза са 

програмским 

буџетом24 

 

Укупна процењена 

финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

 2023  2024 

2.4.1 Спровођење програма 

обука за државне службенике и 

програма обука запослене у 

јединицама локалне 

самоуправе, у вези са развојем 

дигиталних компетенција 

Национала

на 

академија 

за јавну 

управу 

 

Propulsion 

 

четврти  

квартал 2024. 

године 

    

2.4.2 Спровођење програма 

обука за запослене у 

јединицама локалне самоуправе 

из тематске области „Развој 

дигиталних компетенција“ 

 

Националн

а академија 

за јавну 

управу 

Propuslion 

 

четврти  

квартал 2024. 

године 

    

2.4.3 Израда пилот онлајн 

курсева у области еУправе за 

запослене у јавној управи на 

платформи НАПА 

Канцелариј

а за 

информаци

оне 

технологиј

е и 
електронск

у управу 

Национална 

академија за 

јавну управу 

четврти 

квартал 2023. 

године 

    

 

 

 

 

 

                                                             
23 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
24 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Посебни циљ 3:  Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство информисања и 

телекомуникација 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

Број лица укључених у обуке из 

области дигиталних вештина 

Број Извештај о 

раду 

Националне 

службе за 

запошљавањ

е 

1.200 лица која 

су прошла 

специјалистичке 

информатичке 

обуке 

 

 

2020 

 

 

1.400 

годишње 

 

 

1.400 

годишње 

 

Мера 3.1: Задовољавање потреба тржишта рада за дигиталним вештинама на свим нивоима и промоција могућности у ИКТ сектору  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна мера 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

Проценат компанија у Републици 

Србији које извештавају о томе да 

дигиталне вештине  углавном, или  

уопште не недостају њиховим 

запосленима 

Проценат Анкета 1000 

предузећа за 

2020 годину, 

USAID CFG 

 

75% 

 

2020 

 

76% 

 

77% 
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Извор финансирања мере25 

 

Веза са програмским 

буџетом26 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета    

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”:  

   

Донаторска средства (укупно):    

    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања27 

Веза са 

програмским 

буџетом28 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

3.1.1 Праћење потреба тржишта 

рада путем анализе за 

дигиталним вештинама (по 

гранама привреде) 

 

МИТ Propulsion 

НАЛЕД  

први квартал 

2024. године 

    

3.1.2 Анализа потреба за 

дигиталним вештинама 

медијских 

професионалаца/запослених у 

медијима 

 

 

МИТ 

 

Мисија 

OEBS-а у 

Републици 

Србији 

 

први квартал 

2024. године 

    

                                                             
25 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
26 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
27 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
28 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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3.1.3 Анализа потреба за 

стручним усавршавањем јавних 

службеника која укључује и 

дигиталне компетенције на 

националном и локалном нивоу 

Националн

а академија 

за јавну 

управу 

Propulsion 

НАЛЕД  

Други 

квартал 2024. 

године 

    

3.1.4 Промоција могућности за 

развој каријере путем 

унапређења дигиталних 

вештина кроз саветовање и 

професионалну оријентацију  

Националн

а служба за 

запошљава

ње 

Propulsion      

3.1.5 Сповођење другог циклуса 

истраживања самопроцене 

дигиталних компетенција 

државних службеника у 

јединицама локалне самоуправе 

Национала

на 

академија 

за јавну 

управу 

Propulsion Први квартал 

2024. године 

    

3.1.6 Креирање  пакета  обука  

на  више  нивоа  дигиталних  

вештина,  уз  укључивање 

модула који се односе на развој 

предузетничких способности 

Националн

а служба за 

запошљава

ње 

 редовна 

активност 

    

3.1.7 Израда дела каталога 

обука на годишњем нивоу  у 
односу на потребе тржишта 

рада за унапређењем 

дигиталних вештина 

 

Националн

а служба за 
запошљава

ње 

 редовна 

активност 

    

3.1.8 Усаглашавање 

Националног оквира 

квалификација (НОК) са 

Европским оквиром 

квалификација (ЕОК) у погледу 

дигиталних вештина 

Националн

а служба за 

запошљава

ње 
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Мера 3.2: Креирање и спровођење мере активне политике запошљавања у односу на ефекте у области ИКТ  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023 и 2024. Тип мере: информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023 години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

Број запослених након шест 

месеци по изласку из мера активне 

политике запошљавања 

број Извештаји о 

раду 

националне 

службе за 

запошљавањ

е 

    

 

 

Извор финансирања мере29 

 

Веза са програмским 

буџетом30 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета    

Приходи из буџета (укупно):    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 
Србија”:  

   

                                                             
29 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
30 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Донаторска средства (укупно):    

    

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања31 

Веза са 

програмским 

буџетом32 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

3.2.1 Спровођење 

сертификованих/акредитованих 

програма обуке у областима 

дигиталних вештина од значаја 

за запошљавање, које укључују 

развој „меких” 

пословних/предузетничких 

вештина у оквиру програма 

обуке, са посебним освртом на 

жене предузетнице 

Националн

а служба за 

запошљава

ње 

ПКС 

 

Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена 

четврти 

квартал 2024. 

године 

    

3.2.2 Спровођење мера активне 

политике запошљавања које 
подразумевају обуке, стручну, 

менторску, правну, саветодавну 

и логистичку подршку у 

области ИКТ 

Националн

а служба за 
запошљава

ње 

      

 

 

 

 

                                                             
31 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских сред става, обавезно је навођење конкретног донатора. 
32 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Мера 3.3: Унапређење сарадње између релевантних институција  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023 и 2024. Тип мере:  

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023 години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

Број одржаних догађаја број Извештаји  

МИТ 

10 2020 17 25 

 

Извор финансирања мере33 

 

Веза са програмским 

буџетом34 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета    

Донаторска средства ”Програм Нова 

писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”:  

  

Укупно:    

    

 

                                                             
33 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских сред става, обавезно је навођење конкретног донатора.  
34 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања35 

Веза са 

програмским 

буџетом36 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

3.3.1 Оснивање стручне 

коалиције за дигиталне вештине 

(чији састав чине привреда, 

академија, јавни сектор, 

синдикати и релевантни 

доносиоци одлука) ради 

разумевања потреба за 

дигиталним вештинама, 

размене информација и добрих 

пракси, развијања модела за 

укључивање послодаваца у 

успостављање и развој 

студијских програма и сл. 

MИT Propulsion 

 

Национална 

академија за 

јавну управу 

USAID CFG 

Четврти 

квартал 2024. 

године 

    

3.3.2 Идентификовање и 

награђивање дигиталних 

шампиона међу послодавцима у 

областима улагања у дигиталне 

вештине запослених 

MИT 

 

 

Propulsion  

 

НАЛЕД 

Први квартал 

2024. године 

 

    

3.3.3 Организација кампања и 

догађаја подизања свести за 

потребом дигиталних 

МИТ Propulsion 

 

Први квартал 

2024. године 

    

                                                             
35 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских сред става, обавезно је навођење конкретног донатора. 
36 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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вештинама и будућим 

технолошким занимањима 

(фестивали, конференције, 

стручни скупови, сајмови 

дигиталних вештина итд.) 

Национална 

академија за 

јавну управу 

 

Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена  

 

3.3.4 Подстицање заједничких 

пројеката јавног и приватног 

сектора ради унапређења 
дигиталних вештина 

МИТ ПКС 

НАЛЕД 

Трећи 

квартал 2024. 

године  

    

 

Мера 3.4: Развој дигиталних вештина запослених, укључујући запослене у јавној управи, са фокусом на дигиталне вештине које су повезане са 

специфичностима радног места  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања  и телекомуникација 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна мера 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

Број  лица  која  су  завршила  

обуке  за унапређење односно 

развој дигиталних вештина које су 

повезане са специфичностима 

радног места 

Број Извештаји 

Националне 

академије за 

јавну управу 

550 2021 560 570 
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Извор финансирања мере37 

 

Веза са програмским 

буџетом38 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703-0008   

Приходи из буџета (укупно):   

Донаторска средства ”Програм Нова 
писменост у партнерству са УСАИД 

Србија”: 

   

Донаторска средства (укупно):    

    

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања39 

Веза са 

програмским 

буџетом40 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

3.4.1 Анализа потреба јавних 

службеника на националном и 

локалном нивоу за стручним 

усавршавањем из области 

дигиталних вештина, у складу 

са специфичностима радног 

места 

Националн

а академија 

за јавну 

управу 

Propulsion Други 

квартал 2024. 

године 

 

    

                                                             
37 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
38 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
39 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
40 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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3.4.2 Развој и спровођење 

програма обука из области 

дигиталних вештина у складу са 

захтеваним компетенцијама за 

специфична радна места 

Националн

а академија 

за јавну 

управу 

 Четврти 

квартал 2024 

године 

    

 

Посебни циљ 4:  Целоживотно учење ИКТ стручњака 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

 

Број уписаних ИКТ студената 

 

Број 

Годишњи 

извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

 

20.003 

 

2020 

 

 21.000 

 

  21.500 

 

Мера 4.1: Праћење потреба привреде и ИКТ сектора 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 2024. 

години 

 

Проценат предузећа која имају 

web сајт 

 

Проценат 

Годишњи 

извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

 

84,9 % 

 

2022 

 

85% 

 

86% 
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Извор финансирања мере41 

 

Веза са програмским 

буџетом42 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

 2022. година  2023. година 

Приходи из буџета    

Приходи из буџета (укупно):    

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања43 

Веза са 

програмским 

буџетом44 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

                                                             
41 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
42 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
43 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
44 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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4.1.1 Редовно статистичко 

праћење ИКТ сектора 

МИТ 

РАТЕЛ 

 

Републички 

завод за 

статистику 

Србије 

четврти 

квартал 2024. 

године 

РАТЕЛ – 

сопствена 

средства 

 503 503 

4.1.2 Успостављање 

интегрисаног националног 
оквира квалификација (НОК), 

као и успостављање националне 

класификације занимања (НКЗ) 

за област ИКТ стручњаци 

Националн

а служба за 
запошљава

ње 

      

4.1.3 Унапређење студентских 

портала издвајањем секције за 

ИКТ понуду и тражњу 

МП       

 

Мера 4.2: Праћење броја младих, посебно жена, који се образују и обучавају за ИКТ занимања 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација  

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

Број уписаних девојака на ИКТ 

повезане студије 

Број Годишњи 

извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

 

 

7.114 

 

2020 

 

  7.268 

 

 7.995 

 

Извор финансирања мере45 Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

                                                             
45 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
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 Веза са програмским 

буџетом46 

 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703-0008   

Приходи из буџета (укупно):   

Донаторска средства    

Донаторска средства (укупно)    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања47 

Веза са 

програмским 

буџетом48 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

4.2.1 Стимулисање програма 

стручних и менторских пракси 

за ИКТ занимања 

МИТ Асоцијациа за 

афирмацију 

потенцијала 

жена 

четврти 

квартал 2024. 

године 

 

    

4.2.2 Промоција већег 

укључивања младих, нарочито 

девојчица и девојака у ИКТ 

сектор (обележавањем 

Међународног дана девојака у 

ИКТ-у) 

МИТ Асоцијација 

за 

афирмацију 

потенцијала 

жена 

други квартал 

2024. године 

    

4.2.3 Редовно статистичко 

праћење броја новоуписаних и 

дипломираних студената и 

студенткиња у ИКТ области 

Републичк

и завод за 

статистику 

Србије 

 трећи квартал 

2023. и трећи 

квартал 2024. 

године 

    

4.2.4 Повећање уписаних квота 

на ИКТ повезаним факултетима 

МП 

 

 

      

                                                             
46 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
47 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
48 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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4.2.5 Спровођење социолошког 

истраживања женске 

популације у млађем добу о 

(не)интересивању за 

образовање у ИКТ сектору са 

анализом резултата и израдом 

кључних препорука 

МИТ Мисија 

OEBS-а у 

Републици 

Србији 

 

УСАИД 

     

 

 

Мера 4.3: Подизање истраживачких капацитета у ИКТ области 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација  

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

Број укључених студената на ИКТ 

пројекте од општег јавног 

интереса 

Број Извештаји 

Канцеларије 
за 

информацио

не 

технологије 

и 

електронску 

управу 

150 2020 150 

годишње 

150 

годишње 
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Извор финансирања мере49 

 

Веза са програмским 

буџетом50 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703-0008   

Приходи из буџета (укупно):   

Донаторска средства    

Донаторска средства (укупно)    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања51 

Веза са 

програмским 

буџетом52 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин. 

2023 2024 

4.3.1 Укључивање најбољих 

студената на ИКТ пројекте од 

општег јавног интереса 

Канцелариј

а за 

информаци

оне 

технологиј

е и 
електронск

у управу 

МИТ четврти 

квартал 2023. 

године 

нису потребна 

средства 

   

4.3.2 Пружање подршке 

организацијама цивилног 

друштва и високошколским 

установама за пројекте који се 

заснивају на поновној употреби 

и промоцији отворених 

података 

Канцелариј

а за 

информаци

оне 

технологиј

е и 

електронск

у управу 

 први квартал 

2023. године 

нису потребна 

средства 

   

4.3.3 Организовање наградних 

конкурса за најбоља решења и 

 

 

      

                                                             
49 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
50 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
51 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
52 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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иновације на тему актуелних 

потреба дигитализације у 

Републици Србији (на пример, 

платформе за стицање 

дигиталних вештина) 

МИТ Propulsion 

 

 

Мера 4.4: Унапређење вештина ИКТ стручњака и промоција целоживотног учења 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација, Министарство просвете, Национална 

академија за јавну управу 

Период спровођења: 2023. и 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 

2023. години 

Циљана вредност у 

2024. години 

 

Проценат предузећа која 

обезбеђују обуку ради развоја 

ИКТ вештина за  ИКТ стручњаке, 

као и за остале запослене. 

 

проценат Јавно 

доступни 

извори 

Биће накнадно 

утврђено 

 

2020 

Биће накнадно 

утврђено 

Биће накнадно 

утврђено 

  

Извор финансирања мере53 

 

Веза са 

програмским 

буџетом54 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2023. година 2024. година 

Приходи из буџета 0703-0008   

Приходи из буџета (укупно):   

                                                             
53 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.  
54 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  
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Донаторска средства ”Програм Нова писменост у партнерству са 

УСАИД Србија”: 

   

Донаторска средства (укупно)    

Назив активности: Орган који спроводи 

активност 

Oргани партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финанси

рања55 

Веза са 

програ

мским 

буџето

м56 

Укупна процењена 

финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2023 2024 

4.4.1 Истраживање  ставова студената  

на  тему  предлога  нових  

предмета/курсева који развијају 

дигиталне вештине (студентске 

конференције) 

МП 

 

Propulsion 

МИТ 

Други 

квартал 2024. 

године  

    

4.4.2 Промоција и подстицање 

увођења изборних предмета у складу 

са потребама струке и тржишта, а који 
развијају дигиталне вештине на 

високошколским установама 

 

МП 

 

МИТ други квартал 

2024. године 

    

4.4.3 Израда и спровођење програма 

стручног усавршавања ИКТ 

стручњака у јавној управи 

Национална академија за 

јавну управу 

 четврти 

квартал 2024. 

године 

    

4.4.4 Промоција предности за 

обезбеђивање целоживотног учења 

ИКТ стручњака од стране 

послодаваца, академских и других 

научноистраживачких организација 

       

 

 

                                                             
55 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
56 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  


