
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

                   Број: 021-00-4/2022-04             

Датум: 29.12.2022. године 

Немањина 22-26 

Б е о г р а д 

 

 

На  основу  члана  46. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 

(„Службени гласник РС”, број 8/19) и члана 41.  став  10.  Пословника  Владе  („Службени  

гласник  РС”,  бр.  61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09,  33/10,  69/10, 20/11, 37/11,  30/13, 

76/14 и 8/19 - др.пропис), Министарство информисања и телекомуникација објављује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  

О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 

2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ 

 

 

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/2020 и 116/2022) 

и утврђеним делокругом рада, Министарство информисања и телекомуникација 

припремило је Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја дигиталних 

вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2022. до 

2024. године. 

 

Одбор за привреду и финансије Владе је Закључком 05 Број: 090-10160/2022 од дана 7. 

децембра 2022. године одредио спровођење јавне расправе о Предлогу акционог плана за 

спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. 

до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године и утврдио Програм јавне расправе. У 

складу са Програмом, јавна расправа о Предлогу акционог плана спроведена је у периоду 

од 08. до 28. децембра 2022. године. Текст Предлога акционог плана за спровођење 

Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. 

године, у периоду од 2023. до 2024. године објављен је на интернет страници Министарства 

информисања и телекомуникација (www.mit.gov.rs), као и на Порталу еКонсултације 

(www.ekonsultacije.gov.rs). 

 

Програмом јавне расправе о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије развоја 

дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 



2023. до 2024. године одређено је да се иницијативе, предлози, сугестије и коментари 

достављају Министарству информисања и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26 или 

електронским путем на адресу електронске поште: nevena.antonijevic@mit.gov.rs. Сви 

заинтересовани субјекти били су у могућности да преузму текст Предлога акционог плана, 

као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре доставе Министарству поштом 

или електронским путем. 

 

Јавна презентација и расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије развоја 

дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 

2023. до 2024. године одржана je 16. децембра 2022. године у 10 часова путем видео-

конференцијске везе којој су могла да приступе сва заинтересована лица.  

 

Јавној презентацији Предлога акционог плана и расправи присуствовали су заинтересовани 

субјекти (око 30 учесника) међу којима су били представници институција, академске 

заједнице, невладиних удружења и других струковних организација. Присутнима је 

презентован Предлог акционог плана, његов значај у развоју дигиталне економије и 

дигиталног друштва, као и посебни стратешки циљеви, мерe и предлог активности чија 

реализација треба да допринесе остваривању како општег тако и посебних циљева Предлога 

акционог плана који подразумевају 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. Jавној презентацији и расправи присуствовали су и представници 

следећих органа и организација јавне власти/ носиоци јавних овлашћења: Министарство 

просвете, Министарство унутрашње и спољне трговине, Републички завод за статистику, 

Национална академија за јавну управу, Фонд за иновациону делатност, Национална служба 

за запошљавање, Повереник за заштиту равноправности, Завод за унапређење образовања 

и васпитања, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Завод 

за вредновање квалитета образовања и Академска мрежа Републике Србије. Такође, јавној 

расправи су присуствовали и представници следећих организација цивилног друштва, 

струковних и других удружења: Иницијатива „Дигитална Србија“, Мрежа за сајбер 

безбедност, United Nations Development Programme, International Development Organizations 

and IFIs Consultant, SOG, Partners Serbia, Швајцарска амбасада, АФА Асоцијација, 

Привредна комора Србије, НАЛЕД, УНИЦЕФ, Швајцарска агенција за развој и сарадњу.  

                            

Након одржане презентације Предлога акционог плана отворена је дискусија и присутни су 

били позвани да поставе питања и/или изнесу своја запажања, примедбе и сугестије. 

Учесници су исказали своје задовољство и похвале за приступ државе у овој области и 

исказано интересовање за унапређење и развој дигиталних вештина свих грађана, посебно 

имајући у виду брз технолошки напредак и неопходност стицања и употребе дигиталних 

вештина у свакодневном животу. Учесници су постављали додатна питања у вези са 

текстом и предложили да се укључи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности што је и учињено. Након дискусије присутни су били позвани да своје 

иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре доставе у писаној форми, на начин како је то 

предвиђено Програмом јавне расправе, а најкасније до 28. децембра 2022. године, када се 

јавна расправа завршава. 

 



Иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Предлог акционог плана за спровођење 

Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. 

године, у периоду од 2022. до 2023. године, до окончања јавне расправе, доставили су: 

Национална академија за јавну управу, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Министарство просвете, Академска мрежа Републике Србије, АФА 

Асоцијација, Привредна комора Србије, НАЛЕД, Факултет организационих наука БУ, 

Математички факултет БУ, Електротехнички факултет БУ, Саобраћајни факултет БУ, 

УНДП, УНИЦЕФ, IREX Сазнај, разазнај, Партнери Србија, Агенција за квалификације, 

Фондација Мрежа за сајбер безбедност. Сви предлози били за укључивање било на 

партнерској, било у улози носиоца активности, у реализацију Акционог плана. Сви 

предлози су уважени и у директним консултацијама за подносиоцем предлога формулисани 

да буду у духу стратешког оквира. Прихваћени су сви предлози и сугестије који су се 

односили на уједначење терминологије и прецизирање појединих навода у тексту Предлога 

акционог плана, те су измене, допуне и језичке корекције унете у текст Предлога акционог 

плана. 

 

Преглед предлога који су пристизали током јавне расправе, по редоследу пријема: 

 

Р.Б. ПОДНОСИЛАЦ 

ПРЕДЛОГА 

ОПИС САДРЖИНЕ ПРЕДЛОГА 

1. Привредна комора Србије 

Додати активност у вези са спровођењем кампања 

подизања свести грађана (потрошача) о потреби 

усвајања дигиталних вештина у савременом 

дигиталном добу. 

 

Предлог да се ПКС укључи у активност 3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3, 4.1.2, 4.2.1 

2. УНИЦЕФ 
Предлог да се укључи у активности: 1.1.2, 1.1.3, 2.1.6, 

2.1.7, 2.1.8,  2.2.1, 2.3.4, 3.2.1, 3.3.1, 4.2.2, 4.2.5 

3. 
Фонд за иновациону 

делатност 

Предлог за промену показатеља за меру 4.3 да гласи 

„Број финансираних пројеката малих и средњих 

предузећа у области ИКТ од стране Фонда за 

иновациону делатност“. 

4. 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Консултовање Националне службе за запошљавање о 

активностима 3.1.6 и 3.1.7. 

 

Консултовање Канцеларије за дуално образовање и 

НОК о активностима у којима се спомиње 

Национални оквир квалификација.  

 

Уклањање из активности 2.1.7 због недостатка 

надлежности. 

5. АМРЕС 

Додати активност која гласи „Обезбеђивање 

централизоване платформе са виртуализованим, 

дељеним серверским ресурсима и ресурсима за 

складиштење података као подршка процесу 



унапређења дигиталних вештина у високошколским 

институцијама“. 

6. 
IREX пројекат Сазнај, 

разазнај 

Предлог да се укључи у активности: 1.2.1, 1.2.2, 2.1.8, 

2.2.1, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.7 , 3.3.3. 

7. АФА Асоцијација 
Предлог да се укључи у активности: 1.2.2, 2.1.5, 2.2.1, 

2.3.1, 2.3.3, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2. 

8. Мисија ОЕБС-а у Србији Предлог да се укључи у активности: 1.1.3, 3.1.2. 

9. НАЛЕД 
Предлог да се укључи у активности: 3.1.1, 3.1.3, 3.3.2, 

3.3.4 

10. Министарство просвете 
Предлог за укључивање као партнера на 1.1.2, 1.1.3 и 

1.2.1, 2.1.2, 2.1.6. 

11. 
Национална академија за 

јавну управу 

Предлог за преформулацијом активности 2.4.1 тако 

да гласи „Спровођење програма обука за државне 

службенике у вези са развојем дигиталних 

компетенција“ и 2.4.2 тако да гласи  „Спровођење 

програма обука за запослене у јединицама локалне 

самоуправе у вези са развојем дигиталних 

компетенција“. 

12. 
Министарство унутрашње 

и спољне трговине 

Предлог да се активност 2.3.1 преформулише тако да 

гласи „Спровођење кампања подизања свести 

грађана (потрошача) о потреби усвајања дигиталних 

вештина у савременом дигиталном добу у области 

електронске трговине, у циљу безбедне куповине 

путем интернета“. 

13. Математички факултет БУ 
Предлог да се укључе у следеће активности: 1.1.5, 

1.2.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 

14. 
Фондација Мрежа за 

сајбер безбедност 

Предлог да се укључе у следеће активности: 1.1.5, 

3.3.1, 3.3.4, 4.2.2 

15. 
Електротехнички 

факултет БУ 

Предлог да се укључе у следеће активности: 1.1.5, 

1.2.1, 1.2.2, 2.1.8, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 4.1.3, 4.2.1, 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 

16. 
Факултет организационих 

наука БУ 

Предлог да се унесе активност следеће садржине 

„Спровођење истраживања међу женском 

популацијом о интересовању за покретање 

технолошких, предузетничких подухвата са 

анализом резултата и израдом кључних препорука“ 

 

Предлог да се укључе у следеће активности: 1.1.4, 

1.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 4.1.3, 4.2., 4.4.1, 4.4.2. 

17. 
Електронски факултет, 

Универзитет у Нишу 

Предлог да буде укључен у следећим активностима: 

1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.4, 3.2.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4.  

18. Саобраћајни факултет БУ 
Предлог да буде укључен у следећим активностима: 

1.2.1, 2.1.5, 2.1.6, 3.3.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 



19. УНДП 

Предлог да се укључи у следеће активности: 1.2.1, 

2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.7, 2.4.3, 3.3.1, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1. 

20. 

Канцеларија за дуално 

образовање и НОК 

(у сарадњи а Агенцијом за 

квалификације и 

Секторским већем за 

сектор информационих и 

комуникационих 

технологија, 

електротехнике, 

аутоматике и 

електронике) 

Предлог за укључивање у активности: 2.1.9, 2.1.10, 

3.1.8, 4.1.2 

 

Предлог за додавање следећих активности: 

„Стварање претпоставки у систему за развој кратких 

програма (кратки циклус) или других програма 

целоживотног учења из области ИКТ (нпр. За 

стицање микрокреденцијала) у складу са НОКС 

политиком и европским оквиром е- компетенција 

(EU eCompetence Framework- e-CF)“; „Унапређење 

стандарда квалификација у делу који се односи на 

кључне компетенције (дигиталне вештине), за све 

нивое квалификација у складу са националним 

стандардима постигнућа и ЕУ политикама“. 

21. Партнери Србија 

Предлог да се унесу следеће активности 

„Истраживање/ мапирање отворености података 

(Open Data) на веб- презентацијама институција на 

израђеном узорку“; „Анализа броја запослених у 

јавној управи који су завршили обуке у области 

отворености података на израђеном узроку“ и 

„Консултативне и едукативне активности са циљем 

да се стекне свест код запослених у јавној управи о 

важности отварања податка у јавној управи“. 

 

Предлог да се укључе на следећим активностима: 

2.1.2, 2.3.5, 3.4.1, 4.4.2, 4.3.2. 

22. 
Иницијатива Дигитална 

Србија 

Предлог да се укључе на следећим активностима: 

1.1.4, 2.3.7, 3.3.3, 4.2.1. 

 

Све сугестије и предлози који су пристигли током јавне расправе су узети у разматрање и 

прихваћени, имајући у виду да су сви били у духу општег циља и посебних циљева 

утврђених Стратегијом развоја дигиталних вештина.  


