месеци иновационог
раста Србије
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАБИНЕТА
МИНИСТРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
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Српски иновациони екосистем развија се крупним корацима
захваљујући улагањима Владе Републике Србије у развој иновационе
инфраструктуре и технолошког предузетништва у универзитетским
центрима и регионима у Републици Србији. Према истраживању
најрелевантније светске организације за истраживање стартап
екосистема, Стартап Џинома (Startup Genome) из Сан Франциска,
српски инжењерски кадар сврстан је међу пет најбољих у свету.
Србија је једина земља из окружења обухваћена овим глобалним
истраживањем и оцењена је најбољим оценама: 10 за раст инвестиција
и 9 за раст укупног броја стартап компанија.
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Александар Вучић

председник Републике Србије
„Иновације које мењају наш живот у свим аспектима,
од једноставних производа до друштвених иновација,
радије увозимо него што препознајемо учинак наше
научне заједнице. Највећи од свих изазова јесте како
подстаћи иновације и учинити истраживачки процес
пропустљивим и у супротном смеру. Врло добро
знамо како да из новца створимо знање, али се још
увек мучимо да из знања произведемо новац, што је
неопходно за успех у 21. веку!“

Ана Брнабић

председница Владе Републике Србије
„Ја дубоко верујем да је Србија спремна да предводи
цео регион у променама које следе и стварању нових
могућности за све. С великом сигурношћу очекујем
да ће процес дигитализације побољшати стандард и
квалитет живота стотина хиљада становника Србије.
Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и
креирати нова вредност у скоро свим областима
живота и рада. Процес дигитализације је најважнији
катализатор иновација, конкурентности и раста.“
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УВОДНА РЕЧ
МИНИСТРА

др Ненад Поповић
Министар за иновације
и технолошки развој

Србија је позната као земља са дугом и
светски признатом традицијом инжењерског образовања и знања. Наша земља
је свету дала велике проналазаче Николу
Теслу, Михајла Пупина, Милутина Миланковића и многе друге. То су примери који
показују да наша нација, иако бројчано
није велика, има снагу и идеје које могу да
промене ток цивилизације.
Данас су српски инжењери и стручњаци у
свим областима на радару највећих светских компанија и најпрестижнијих универзитета. Њихово знање из корена мења
индустријске праксе и чини животе милиона људи на Земљи лакшим и квалитетнијим.
Потенцијал који наша земља поседује у
виду талента, креативности и стручности

младих људи постао је синоним за Србију,
а њихови предузетнички подухвати постају
глобални шампиони иновација који мењају
свет.
Срби су упорни, сналажљиви, вредни, а
то су све одлике успешних предузетника.
Захваљујући тим особинама успели смо да
сачувамо нашу економију упркос многим
изазовима са којима смо се суочавали у
прошлости. Имали смо ратове, санкције,
бомбардовање, покушај отимања дела
територије, али чини ми се да нас је све то
учинило још јачим.
Када сам пре две и по године преузео
дужност министра за иновације и технолошки развој, суочио сам се са бројним

15

изазовима младог срспког иновационог
екосистема. Као неке од главних задатака
дефинисали смо развој и јачање сарадње
у троуглу државе, академије и привреде,
изградњу иновационе инфраструктуре,
унапређење регулативе у области иновација, обезбеђивање услова за отварање
што већег броја стартап компанија и повећање броја нових високотехнолошких
радних места. За претходне две и по године Влада Републике Србије, уз снажну
подршку председника Републике Србије,
Александра Вучића, учинила је много на
остварењу ових циљева. Буџет за иновације и дигитализацију повећан је 10 пута у
односу на издвајања у овој области за 2017.
годину. Преко Фонда за иновациону делатност, за претходне две године, додељено
је више од 10 милиона евра за реализацију
преко 350 пројеката које су Фонду поднели
српски стартапови и технолошке компаније.
Започели смо улагања од преко 60 милиона евра у шест објеката капиталне
иновационе инфраструктуре у универзитетским центрима у Србији: Иновациони
научно-технолошки парк у Новом Саду,
Научно-технолошки парк у Нишу, нову
зграду БиоСенс института у Новом Саду,
зграду будућег центра „Верокио“ у склопу
Института за физику у Београду, Лабораторијску ламелу при Електронском факултету
у Нишу и нову зграду Факултета организационих наука у Београду. Доделили смо
средства јединицама локалних самоуправа
за отварање осам регионалних иновационих стартап центара на територији Републике Србије, у Чачку, Пироту, Суботици,
Зрењанину, Горњем Милановцу, Старој
Пазови, Ваљеву и Крушевцу, где ће будући технолошки предузетници из мањих
градова и општина у Србији имати најсав-
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ременије услове и менторску подршку да
развијају своје иновационе потенцијале.
Подржали смо директно кроз програме
Кабинета хиљаде жена предузетница и
младих предузетника, грантовима, новчаним наградама, али и обукама за стицање
меких вештина неопходних за подизање
њихових комуникационих и предузетничких капацитета.
Важан део наших напора усмерених у
јачање српског иновационог екосистема односи се на промоцију и популаризацију појма иновација и успешних
предузетничких прича у јавности. Свака
промена у друштву започиње променом
у размишљању и навикама појединца.
Кампањама као што су „Србија земља иновација“, „Можеш и ти“, „Буди једна од нас“,
„ИновациОНА“, као и химном „Нација иновација“, желели смо да мотивишемо и охрабримо што већи број грађана Републике
Србије да се одваже да покрену своје мале
бизнисе. Ми видимо будућност Србије
у развоју малих и средњих предузећа и
стартапова, који ће у сарадњи са корпорацијама и индустријом допринети дигиталној трансформацији српске привреде у
целини.
Србија нема пуно конкурентских предности у односу на развијене земље Европе.
Али нешто по чему се налазимо у самом
европском и светском врху, то су наши инжењери. Упркос турбулентиним временима, кроз које је наша држава прошла у новијој историји, наш образовни систем наставио је да рађа сјајне младе инжењере.
Они су понос Србије и учинићемо све да
их задржимо у земљи и од њих направимо
узоре за што већи број средњошколаца
и основаца, како бисмо у будућности као
држава образовали што већи број STEM
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инжењера по узору на водеће економије
света. То је основа за изградњу Србије као
друштва заснованог на знању.
Да инжењери техничких наука прерастају
у наш највреднији национални ресурс, најбоље говори податак да je извоз ИТ услуга
у прошлој години достигао нови рекорд од
милијарду и 135 милиона евра и по девизном приливу надмашио и Фијат и кинеску
ХБИС групу, новог власника Железаре
Смедерево. Тај рекорд оборен је уз раст
извоза од чак 26 одсто у односу на 2017. годину, у којој је извоз ИТ услуга вредео 899
милиона евра. Оборен је још један рекорд,
јер је позитиван спољнотрговински салдо
достигао 615 милиона евра, за колико је
извоз ИТ сектора био већи од увоза. ИТ је
један од малобројних сектора чији извоз у
последње две године расте брже од увоза.
Због тога је трговински салдо ИТ сектора у
2018. био за 30 одсто већи него 2017. године. По том параметру ИТ сектор је убедљиво најздравија привредна грана у Србији.
У жељи да охрабримо пословну заједницу да више инвестира у иновације и нове
технологије, свесни да у Србији компаније
у ИТ улажу око 0,7 одсто профита, пет пута
мање од светског просека који је 3,5 одсто, Влада је од ове године увела значајне
пореске олакшице за улагања у економију
знања, па је сада, између осталог, порез на
добит за приходе од интелектуалне својине креиране у Србији три уместо 15 одсто.
Захваљујући томе иновативне компаније
ће моћи много више да улажу у будући
раст и јачање своје конкурентности. Друга
олакшица је порески кредит од 30 одсто за
инвестиције у нове иновативне компаније,
чиме се мотивишу постојеће компаније да
више улажу у стартап фирме и нове идеје.

Остварили смо изванредну сарадњу са
свим релевантним чиниоцима иновационог екосистема Републике Србије, предвођених Иницијативом Дигитална Србија,
која окупља наше најуспешније компаније
и појединце препознате у свету по својим
пословним и предузетничким подухватима. Као резултат досадашње државне политике у овој области, и напора које заједнички, Влада и цела иновациона заједница
улажу у развој екосистема у Србији, наша
земља је 2019. године, први пут, постала
део најрелевантнијег истраживања о стартап екосистему на свету у оквиру извештаја
„Global Startup Ecosystem“, које спроводи
америчка организација „Стартап Џином“
(Startup Genome) из Сан Франциска. У анализи која је обухватила преко 50 најразвијенијих екосистема, Србија је једина
земља у окружењу која је део овог истраживања и оцењена је најбољим оценама:
10 за раст инвестиција и 9 за раст укупног
броја стартап компанија. Градови Београд
и Нови Сад препознати су као јединствен
стартап екосистем и поред Лондона, Тел
Авива, Барселоне и Хелсинкија, сврстани
међу пет лидерских екосистема у Европи у
области гејминга и блокчејна.
А као кључна предност српског екосистема
идентификована је талентована радна снага и високо-квалитетан инжењерски кадар,
који је сврстан међу пет најбољих у свету.
Вештачка интелигенција, роботика, аутоматизација, интернет ствари - и примена
других најсавременијих технологија, али
и све популарније креативна и индустрија
забаве, простор су у којем Србија развија
свој нови индустријски и привредни идентитет. Стабилан и добро координисан иновациони екосистем је кључ за претварање
нашег највећег развојног потенцијала, а
то су млади људи, предузетници, инжење-
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ри, иноватори и стручњаци у различитим
областима, у резултате чији се позитивни
ефекат прелива на читаву економију и
друштво. Већ имамо велики број сјајних
примера, а наредни корак је да искористимо тај позитиван талас и даље промовишемо идеју о важности иновација, док
истовремено настављамо да унапређујемо
инфраструктуру и амбијент за њихов развој по највишим стандардима и у сарадњи
са нашим партнерима из најразвијенијих
екосистема на свету.
На крају, желим да истакнем значај поштовања Устава Републике Србије и заштите
територијалног интегритета и суверенитета
за даљи економски развој наше земље.
Само оне државе које су чврсто и неодустајно браниле своју територију и тако
браниле своје државно и национално достојанство, биле су поштоване, признате,
али уједно и економски снажне. Појединци
у земљи и иностранству желе да нас убеде
како Србија не може економски да напредује због отвореног питања Kосова. А ја
кажем да то није истина. Слабе државе, а
предаја територије је слабост, препознате
су као нестабилне и несигурне за улагања и развој, јер у таквим околностима
не може се назрети крај мењању њихових
граница и даљим политичким потресима
који урушавају економију и правни систем
једне државе. Погледајмо пример Шпаније,
која брани своје право на Каталонију, или

Израела који штити Јерусалим, или Kине
и њеног права на Тајван и Хонг Kонг. Све
су то различите државе, са различитим
уређењем и историјом, али са идентичним
позицијама када су у питању чврста одбрана државне територије, снажна економија
и развој који су последица такве одлучне
државне политике. Израел треба да буде
пример Србији не само у развоју иновација и предузетничких навика већ и како се
штити државни суверенитет. То је земља
са мало више од осам милиона становника
и БДП-ом већим од 350 милијарди долара.
Израел има константно отворено питање
угрожености дела територије на које претендују други народи у његовом окружењу.
Али, ова држава је одличан пример да
принципијелна заштита националних интереса није и не може бити препрека економском расту и привлачењу инвестиција.
Напротив, Израел је управо својом одлучном политиком заштите територијалне
целовитости демонстрирао спремност да
бескомпромисно брани свој Устав, државност, законе и територију. Та политика се
можда не свиђа свима, али је већ деценијама стабилна и непромењива, и управо је то
оно што инвеститорима улива сигурност и
поверење у ту државу.
На исти начин и Србија треба да штити
своје право на Косово и Метохију, јер само
са Косовом, српским Јерусалимом, као њеним саставним делом, наша држава, народ
и економија, могу да иду напред.

НАДЛЕЖНОСТИ
И ВИЗИЈА
КАБИНЕТА

20

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НА ДЛЕЖНОСТИ И ВИЗИЈА КАБИНЕТА

НАДЛЕЖНОСТИ
И ВИЗИЈА КАБИНЕТА

На основу Одлуке председника Владе Републике Србије донете 3. јула 2017. године,
министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић задужен је да прати стање,
предлаже мере и учествује у координацији
активности у области иновација и технолошког развоја у Републици Србији.

– Факултет организационих наука Универзитета у Београду
– Електронски факултет у Нишу

Област иновација и технолошког развоја
подразумева све активности усмерене ка
примени научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва, у функцији стварања и реализације,
у односу на постојећу техничко-технолошку
основу, нових и побољшаних производа,
процеса и услуга коју спроводе субјекти носиоци иновационих активности.

Визија Кабинета министра за иновације
и технолошки развој је да Србија постане
земља која свој привредни раст заснива на
иновацијама и новим технологијама, негујући
предузетнички таленат. Да бисмо ово реализовали, неопходно је обезбеђивање инвестиција и стварање повољног екосистема за
развој и промоцију иновација и иновационог
предузетништва, како би Србија ишла у корак
са светском праксом која показује јасну везу
између улагања у истраживање и развој и
раста привреде, конкурентности и позитивног утицаја на друштвени развој.

Осим поменутих активности, министар
за иновације и технолошки развој др Ненад Поповић је задужен да усмерава и
усклађује рад субјеката активних у области
иновација и технолошког развоја, а нарочито Фонда за иновациону делатност. Министар, такође има надлежности у праћењу
и утврђивању тока реализације свих пројеката од интереса за Владу Републике Србије
у области иновација и технолошког развоја,
посебно следећих пројеката:
– Научно-технолошког парка Београд
– Научно-технолошког парка Нови Сад
– Институт Биосенс у Новом Саду
– Институт за физику у Београду

Мисија Кабинета министра за иновације
и технолошки развој је креирање друштва
заснованог на знању, континуираним развојем иновационог и стартап екосистема,
као и развојем иновационе и технолошке
инфраструктуре која ће омогућити отварање нових радних места у високо-технолошким секторима. Рад Кабинета је
усмерен ка развоју интелигентне и ефикасне инфраструктуре, чинећи земљу атрактивном локацијом за развој иновационог
предузетништва, у којем велике компаније
и стартапови могу да сарађују и буду партнери у остваривању привредног раста и
отварању нових радних места.

21

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

НАЈВАЖНИЈИ
РЕЗУЛТАТИ
ЗА ДВЕ И ПО
ГОДИНЕ РАДА
КАБИНЕТА

23

24

 АЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ
Н
ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ РАДА
КАБИНЕТА

1. Буџет за иновације у Републици Србији
повећан је 10 пута у односу на издвајања
за ову област из 2017. године.
2. Извоз информационо-комуникационих
услуга (ИКТ) из Србије у 2018. години достигао је рекордних 1,135 милијарди евра,
што је повећање од 26 одсто у односу на
2017. годину. Очекује се да ће извоз ИКТ
услуга у 2019. години достићи рекордних
1,5 милијарди евра. То је веће од извоза
српске пољопривреде, Фијата или Железаре у Смедереву.
3. Србија је једина земља у региону која
се нашла у извештају најреномираније
светске истраживачке агенције за стартап
екосистеме, Стартап Џином из Сан Франциска. У том извештају екосистем Београд
и Нови Сад добили су највише оцене, 10
за инвестиције, 9 за раст укупног броја
стартап компанија. Према оцени Стартап
Џинома, наша земља је према квалитету
инжењерског кадра сврстана међу пет
водећих у свету.

4. Преко Фонда за иновациону делатност
додељена су средства за 400 иновационих пројеката у вредности од преко
10.000.000 евра.
5. О
 творено је осам Регионалних иновационих стратап центара у следећим срединама:
• Чачак (површине 620 м2)
• Горњи Милановац (површине 280 м2)
•С
 тара Пазова (површине 300 м2)
•К
 рушевац (површине 301 м2)
•С
 уботица (површине 800 м2)
• Пирот (површине 290 м2)
•З
 рењанин (површине 200 м2)
• Ваљево“ (површине 390 м2)
6. У
 2020. години биће успостављено још
шест Регионалних иновационих стартап
центара у следећим срединама:
•К
 рагујевац
•У
 жице
•А
 риље
•П
 рибој
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• Свилајнац
• Бачки Петровац
7. Реализовани су Програми подршке
развоју и промоцији женског иновационог предузетништва у вредности од
200.000.000,00 динара за реализацију 41
пројекта (додељено 285 грантова женама
предузетницама, 235 предузетница користило услуге менторства, кроз обуке прошло 1421 предузетница и 11 тимова, 5978
полазница прошло едукацију путем онлајн платформе, одржано 35 конференција и округлих столова са 3301 учесница,
одржано 4 такмичења иновационих предузетничких идеја...).
8. По први пут је објављен Програм за
развој „паметних и безбедних градова“
(smart and safe city) у Републици Србији,
за чију реализацију су обезбеђена средства у износу од 210.000.000 динара.
Средства су додељена следећим градовима и општинама:
• Београд
• Аранђеловац
• Кикинда
• Ужице
• Чачак
• Зајечар
• Горњи Милановац
• Краљево
• Ћићевац
9. По први пут је објављен Програм за
развој „паметних и безбедних градова“
(smart and safe city) на Косову и Метохији,
чија вредност износи 28.000.000 динара.
Средства су додељена за успостављање
дигиталног хаба на територији општине
Зубин Поток.
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10. Потписана су четири споразума о реализацији пројекта Српско-кинеског
индустријског парка у Борчи са кинеском компанијом China road and bridge
corporation. Овај индустријски и високо-технолошки парк простираће се на
320 хектара земљишта поред Пупиновог
моста у Борчи. Инвестиција је вредна
300 милиона евра.
11. Гради се шест капиталних објеката од
стратешког значаја за унапређење стања
иновационог екосистема у Републици
Србији у вредности од преко 60 милиона
евра:
• Изградња Иновационог научно
технолошког парка у Новом Саду –
са 4.000m2 за стартапе (20 милиона
евра);
• Изградња Научно технолошког парка у Нишу – са 650m2 за стартапе
(10 милиона евра);
• Изградња нове зграде БиоСенс института у Новом Саду (14 милиона
евра);
• Изградња објекта за пројекат „Верокио“ у склопу Института за физику (5 милиона евра);
•И
 зградња лабораторијске ламеле
за Електронски факултет у Нишу (5
милиона евра);
•Н
 ова зграда Факултета организационих наука (5 милиона евра).
12. Потписано је 19 међудржавних споразума о сарадњи у области иновација.
13. Са руском Државном корпорацијом
Росатом потписан је Међудржавни споразум о сарадњи на изградњи Центра
за нуклеарну науку, технологије и инова-

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НАЈВА ЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ
ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ РА ДА КАБИНЕТА

ције на територији Републике Србије. Са
овим центром Србија ће постати лидер
у овом делу Европе у истраживању, развоју и примени нуклеарних технологија у
мирнодопске сврхе у свим релевантним
областима као што су медицина, пољопривреда, индустрија, развој нових материјала и др.
14. Унапређен је законодавни оквир за
развој иновација и привлачење инвестиција кроз пореске олакшице које
обухватају:
• R&D Deduction: Трошкови истраживања и развоја дуплирају се приликом пореског обрачуна;
• IP Box: Приходи доминантно гене-

рисани од стране локално развијене интелектуалне својине опорезују
се са само 3% у односу на стандардних 15%;
• Startup investment tax credit: Иновационој компанији која уложи
капитал у новоосновану компанију
признаје се порески кредит у висини 30% улагања.
15. Србија као једина земља у региону постала је пуноправни члан ЦЕРН-а као
23. земља чланица, чиме се стварају
прилике за повећање сарадње у истраживањима, развоју иновација и дељењу
знања на светском нивоу, као и учешће
српске привреде на пројектима ЦЕРН-а.
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ПРОГРАМИ КАБИНЕТА

И

новација. Кључна реч времена у којем живимо. Научни, технички, инжењерски, друштвени, економски корпоративни,
пословни, маркетиншки, медијски, и тако даље редом, све до
политичког феномена. Иновација је свеприсутна. Има је у националним политикама и стратешким документима, пословним
плановима компанија, универзитетским образовним програмима,
масовним медијима, ... Има је свуда. Али, шта је заправо иновација? Шта је њена суштина и због чега је она толико битна? Због
чега интернет претраживач понуди скоро 3 милијарде сајтова
на којима је иновација кључна реч, троструко више од најбитније
неважне ствари на свету, фудбала, и исто колико енергија, политика, храна, рат, мир или друштво.
Иновација уопште није нов феномен. Она постоји колико и људски
род. У природи човека лежи неутажива потреба да комбинује познато и открива непознато. Без тога не би били оно што јесмо,
без тога наша цивилизација вероватно не би ни постојала, као
ни модеран начин живота. Међутим, иновација долази у најужи
фокус друштвеног интересовања скорашњом појавом концепта
економског развоја који је базиран на иновацијама и предузетништву, односно „Innovation Economics“. Овакав концептуални
оквир, односно разумевање економског развоја као динамичког
процеса квалитативних промена економског система који је доминантно вођен иновацијама, антиципирао је још средином двадесетог века Џозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter), професор са
Харварда. У својој књизи „Capitalism, Socialism and Democracy“, Шумпетер иновацију дефинише као нову комбинацију познатих ресурса преведених у свет економије, при чему активност комбино-
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вања означава као „the entrepreneurial function“ и тиме експлицитно повезује иновацију и предузетништво, а не иновацију и науку.
Овакво разумевање иновације има огромне импликације на стратешке аспекте организовања националних иновационих система
и у таквом контексту, интеракције иновационог система и система науке и истраживања, са једне стране и система економије
и бизниса, са друге. Звучи готово парадоксално да се економска
природа иновација у пракси препознаје тек у новије време, и то
по правилу код иновационих лидера, попут Израела, на пример.
Традиционално, иновација се посматра искључиво кроз такозвани
линеарни модел у којем иновација извире из науке и са њом повезаних основних истраживања и затим се једносмерно усмерава на
тржиште кроз различите облике процеса дифузије иновације. Тај
модел се често повезује са програмским оквиром који је поставио
Vannevar Bush за организовање истраживачког система у САД
(Science – The Endless Frontier). Мада је линеарни модел деценијама
примењиван и задовољавајуће функционисао, у новије време пракса и теорија показују да он није довољан, односно да нема капацитет да следи комплексне процесе иновационог система и да то за
последицу има губљење компетитивне предности Западних економија у односу на убрзано развијајуће азијске економије. Суштина
критике линеарног модела иновација је двострука: а) наука није
најзначајнији извор иновација и б) иновациони процес инхерентно
садржи повратне токове, повратне спреге, које једносмерни токови унутар линеарног модела једноставно игноришу. Са овим у
вези, врло је карактеристична дефиниција иновације коју је на Генералној скупштини Euro-CASE (The European Council of Academies
of Applied Sciences, Technologies and Engineering) одржаној у Бриселу
2014. године, саопштио Рандел Врајт (Randall S. Wright), директор
MIT’s Industrial Liaison Program: „An innovation is anything that either
increases customer value or lowers costs.” = „An innovation is anything
that increases my profit margin”, што је у својој суштини идентично
Шумпетеровом разумевању иновације и врло лабаво корелисано
са Бушовим линеарним моделом наукоцентричне иновације. Иновација је најчешће повезана са Пастеровим квадрантом (истраживање вођено применом, односно мисијом вођено истраживање
које Европска комисија планира за нови циклус истраживања FP9,
Horizon Europe) и императивно, са инжењерством.
У оквирима свог концепта економије базиране на иновацијама,
Шумпетер препознаје пет типова иновације: а) нови произ-
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вод, б) нова метода производње, ц) нови извори снабдевања, д)
експлоатација нових тржишта и е) нови начин организовања
бизниса. Савремена класификација је поједностављена и сведена
на: а) нови производ, б) нови процес и ц) нову организацију. Ова
врста разврставања иновација је искључиво вођена њиховим
утицајем на економију и друштво, и у односу на тај аспект
суштинских разлика које по овом основу постоје између производа, процеса и организације. Алтернативну класификацију иновације у односу на њен утицај на технолошку сферу, поставио је
Кристофер Фримен (Christopher Freeman), који је био водећи британски економиста, оснивач и директор Science Policy Research
Unit at the University of Sussex (једно од његових достигнућа је и
„The Frascati Manual“, OECD методолошки оквир за систематску
метрику иновација, а такође и научно истраживачких активности, укључујући и технологију). Фримен сврстава све иновације у две велике групе: а) инкременталне, односно маргиналне
иновације у односу на постојеће стање технологије, које су у
својој основи еволутивног карактера и б) радикалне иновације,
односно оне које у технолошку сферу уносе револуционе промене, попут иновације у делу активних електронских елемената
проналаском полупроводника и полупроводничког транзистора
на до тада доминантну технологију вакумских цеви. Са овим
у вези битно је да се разуме да радикална иновација у технолошкој равни не мора да продукује радикалне, па чак и било какве
промене на припадајућем тржишту. Уколико радикална иновација доводи до драматичних промена на тржишту, практично
разори постојеће стање и успостави ново, онда говоримо о
дисруптивној иновацији, односно Шумпетеровој креативној
деструкцији. Такође, радикална иновација може да има и одложено дејство, да постоји временска дистанца између настанка
иновације и ефеката које она продукује на тржишту. Са овим
у вези битно је разумети да појединачна, односно иновација
изолована од других релевантних технологија често не може
да се комерцијално успешно валоризује, односно да кроз самодовољност свој потенцијал пренесе на друштвену сферу. Да би се
то десило неопходно је да дође и до других, повезаних иновација
које ће збирно имати снагу да генеришу релевантну промену на
припадајућем тржишту, Овде се говори о коиновацији, односно
кластеру међусобно спрегнутих и комплементарних иновација,
а примера има много, почев од парне машине која је свет увела у
индустријско доба, па до модерних мобилних телекомуникација,
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које на пример, за имплементацију иновативног концепта 5Г
технологија захтевају врло широк корпус иновативних активности типа коиновације. Кроз оквир коиновације могуће је објаснити и процесе које називамо технолошким таласима, од којих
је најпознатији онај који је идентификовао руски економиста
Николај Дмитријевич Кондратјев (Николай Дмитриевич Кондратьев). Према теорији Кондратјева, глобални економски простор је обликован технолошким иновацијама које се циклично
дешавају у облику развојних таласа састављених од мноштва
коиновационих пунктуалних догађаја, а чије је трајање од 45 до
60 година. Први је био везан за иновацију која је иницирала индустријску револуцију, парна машина Џејмса Вата (Dzjemsa Vata),
младог и талентованог инжењера и предузетника. Тренутно
се налазимо негде у зони прелаза из рецесије у депресију петог
таласа Кондратјева чија је кључна технолошка иновација дигитална информациона машина и глобалне комуникације, односно
ИКТ, а чији се почетак везује за 1990 годину. Ова чињеница је
врло индикативна за креаторе националних развојних политика, који би требало да се своје политике једним делом усмере ка
шестом таласу Кондратјева а не само ка петом, који се налази
у фази исцрпљеног развојног потенцијала и консеквентно, ограниченог економског раста!
За разумевање феномена иновације и његове експлоатације
као кључног развојног потенцијала за економију базирану на
иновацијама и предузетништву, неопходно је разумети генезу
иновације, како она настаје. Пре свега, битно је да се препозна
разлика између иновације и проналаска или открића. Откриће је
ново сазнање које повећава корпус знања којим располаже наша
цивилизација. Откриће је по правилу резултат циљаних и добро организованих истраживачко развојних процеса, али може
да буде и сасвим случајно, без претходног плана или намере.
Сасвим је очигледно да су иновација и откриће два суштинска
различита појма, мада оба у себи имају креативну компоненту
и новину. Проналазак, међутим, није тако лако раздвојити од
иновације и често се, погрешно, користе као синоними. Без обзира на ову тешкоћу, семантичка разлика је јасна и недвосмислена.
Проналазак и иновација подразумевају новину, али за разлику од
иновације, која има императив егзистенције у економској сфери,
проналазак то нема. Проналазак је новина претворена у конкретан производ или процес, али је он ван дохвата тржишта и
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капитализације тржишног потенцијала те новине. Проналазак
претходи иновацији и не тако ретко, због корпоративних интереса, трајно остаје заробљен у истраживачким лабораторијама, а да није досегао тржиште и тако постао иновација, због
неког новог проналаска који се у међувремену десио. Економска
компонента иновације је семантички императив! За проналазак
не. Ако се вратимо на пример парне машине, откриће на којем
она почива је широк корпус теоријских знања која збирно чине
област инжењерских и примењених наука и које данас називамо
термодинамиком, али и механиком, кибернетиком и теоријом
система аутоматског управљања, са временском осом чији
почеци датирају у античка времена, столећима пре Христа.
Проналазак у овом контексту је изненађујуће дугачак ланац
проналазака, саставних блокова једног комплексног система,
као на пример, проналаска клипне машине француског научника, математичара и проналазача, Дениса Папена. Исто важи
и за иновацију, парну машину, која обухвата широк комплекс
различитих иновација које је брилијантни инжењер Џејмс Ват
интегрисао у функционални систем који је променио ток наше
цивилизације. Иновација без које парна машина не би покренула
сложене трансформативне процесе које данас називамо првом
индустријском револуцијом, или првим технолошким таласом
Кондратјева, не би била могућа без фабрике и машине алатке.
Фабрика као организациона иновација једног другог брилијантног инжењера, Метју Болтона (Matthew Boulton), омогућила је
производњу у индустријским а не занатским размерама, са потенцијалом достизања критичне масе за релевантан друштвени утицај. Машина алатка, мајка свих других машина, била је
кључна „enejbling“ технологија која је идеју парне машине коначно претворила у физичку реалност. Лако се уочава присуство
комплексног коиновационог процеса који је пратио настанак и
комерцијалну валоризацију идеје машине коју покреће енергија
водене паре. Парна машина је без сумње, иновациони композит
енормних размера и комплексности, са дугом временском осом
временски асинхроних развојних процеса и очигледном тенденцијом иновације да се концентрише, или прецизније, кластерује
(групише) на одређене секторе, вођена механизмима развоја
бизниса у неком економском систему. Слична развојна линија
се лако препознаје код других примера иновација, попут аутомобила, или модерног компијутера, у оба случаја технолошке
и инжењерске иновације које су трансформисале фундаменте
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наше цивилизације. У ствари, иновациони процес никада није
изоловани догађај, он је увек део једног сложеног контекста који
се назива иновациони систем и који прожима друштво у целини,
продирући у својој завршној фази у његову матрицу културног
идентитета и утапајући се у њу. Иновација овим добија и неочекивану културну димензију (овде се не мисли на иновацију у
области културе, што је тема за себе).
Заједничко за иновацију, откриће и проналазак је новина, нешто што раније није постојало и што је резултат процеса
креативног решавања проблема. Иницирана конкретном потребом, иновација увек започиње новом идејом, која се затим,
у другој развојној фази, претвара у производ, процес или нову
организацију. После тога следи фаза производње физичког
прототипа. Четврта и коначна фаза је комерцијална валоризација кроз пласман иновације на тржиште и развојни раст
повезаног бизниса. Међутим шта је креативност, шта је то
што ствара нову идеју о нечему, доводи нас до открића, проналаска, иновације? Нажалост, као и интелигенција, креативност је такође врло лабаво дефинисан концепт у психологији.
Због тога је немогуће изградити метрички простор, а затим
и егзактно квантификовати креативност. За сада, све је на
нивоу менталних, апстрактних модела, па тако, Маргарет
Боден (Margaret Boden), професор когнитивних наука на Sussex
University где је основала School of Cognitive and Computing
Sciences, у својој књизи The Creative Mind - Myths and mechanisms,
креативност дефинише на следећи начин: „Creativity is the
ability to come up with ideas or artefacts that are new, surprising and
valuable“. Дакле, креативност је способност нашег мозга да
генерише идеје које су нове, да су оне изненађујуће, односно неочекиване, и да је при томе тај процес користан, продуктиван,
а генерисане идеје у том смислу, вредне. Креативност је увек
резултат случајног процеса, дакле неочекивана у својој основи,
па самим тим и неуправљива стохастичка категорија. Ипак,
овде треба направити јасну разлику између шума и корисног,
смисленог процеса. Генерисане идеје нису резултат насумичне комбинаторике, већ морају да имају и неку логички конзистентну вредност, да буду употребљиве и корисне за неки
конкретан контекст. Свако од нас је креативан. До одређене
мере. Постоји уверење да се креативност може вежбати и развијати. Како је креативност генеричка компонента иноватив-
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ности, ова констатација води ка закључку да се иновативни
капацитети појединца, и системи у целини, могу систематично развијати кроз формализоване оквире. На пример, Stanford
d.school: „We believe everyone has the capacity to be creative“, смештено у оквир курикулума едукације инжењера кроз методолошки концепт Design-based Learning, и Design Thinking, односно „...
learning experiences that help people unlock their creative potential
and apply it to the world“. Креативност нужно обухвата дивергентно и конвергентно мишљење. Дивергентно као генератор
идеја, конвергентно као генератор конкретног решења, односно иновације. Оба облика су фундаментално битна за креативно решавање проблема, односно иновациони процес и са
тим у вези развијања ових вештина кроз образовни процес.
У времену опште дигитализације, намеће се спекулативно
питање креативности код машина, односно аутомата, или
рачунара како их данас називамо. Да ли рачунар може да буде
креативан, или је то ексклузивно својство човековог мозга?
Одговор на ово питање захтева даље разматрање концепта
креативности и његово ближе одређивање. Маргарет Боден у
својој књизи класификује креативност на три различита облика. Први обухвата процесе продукције непознатих комбинација
из познатих идеја. Друга два облика су суштински различита
од првог и они укључују истраживање и трансформацију концептуалних простора људског мозга (концептуални простор је
структуирани начин мишљења). Полазећи од ова три облика
креативности која психологија препознаје у мишљењу које се
одвија над концептуалним простором људског мозга, односно:
комбинаторно, истраживачко и трансформативно, треба
бити обазрив и рачунаре у ширем контексту вештачке интелигенције не треба искључити. Рачунара нема свест, мотивацију,
способност вредносног просуђивања, ... што је препрека, али
способност кретања кроз концептуални простор,- има. Нема
ничег једноставнијег од узимања две идеје из мноштва (две
организоване структуре податка) и онда их упарити, као код
генетских алгоритама, на пример. Слично важи и за претраживање и трансформације, друга два облика креативног мишљења
и синтезе решења. Наравно, то су само концептуални оквири, са
много отворених питања. Али, полазећи од овако формулисаног
проблема, сасвим је реално очекивати да ће рачунари у блиској
будућности постепено продирати у простор креативности, а

37

одатле и у области као што су пројектовање, уметност, или
коначно иновације.
Међутим, феномен иновације није само везан за креативност,
он је једним значајним делом зависан и од контекста. Нешто
што није ново у једној средини, у некој другој јесте. Одавде следи
концепт имитације који се дефинише као дифузија иновације
у други контекст (контекст у којем оригинално није настала и
први пут примењена у пракси), и који се често смешта у фразу
иновација кроз трансфер технологија и технолошких знања,
или шире, у контекст дисеминације, односно циљаног распростирања и расејавања иновације. Имитација често води ка
новим иновацијама, најмање због тога што њено увођење у
нови контекст захтева прилагођавање том контексту, што је
иновација по себи и пример Фрименове инкременталне иновације (трансфер технологија као активна имитација). Мада недовољно пажљивом посматрачу изазива негативну асоцијацију,
имитација је заправо специјални случај једног јединственог феномена креативног решавања проблема, подједнако вредан као
и сваки други облик иновације, и којем сходно томе, треба поклонити одговарајућу пажњу, посебно у контексту који постоји
у економијама које се налазе у фази развоја. Дифузија иновација
кроз оквир трансфера технологија и имитације је такође процес креативног решавања проблема. Овде треба додати и нове
моделе дифузије иновације кроз концепт отворене иновације
(најчешће се повезује са теоријским радовима Хенрија Чесброa
(Henry Chesbrough), професора са University of California), односно
њеног дистрибуираног генерисања и слободног кретања кроз
економски простор, несметано поентирајући традиционално
ригидне границе лабораторија, или развојних бироа у којима су
настале, уз разумевањe потребе да тај процес буде двосмеран и вођен једино законима тржишта. Економију базирану на
иновацијама могуће је убрзано остварити кроз нове моделе
отворености и интеракције са окружењем кроз комплексне иновационе канале, али само под условом да систем у којем се овакав
процес дешава има довољан степен отворености и довољан
апсорптивни капацитет за иновацију.
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У циљу подизања иновационих капацитета
Републике Србије, Кабинет министра за
иновације и технолошки развој реализује
четири програма, и то:
1. Програм подршке отварању регионалних
иновационих стартап центара;
2. Програм за промоцију и популаризацију
иновација и иновационог предузетништва;
3. Програм подршке развоју и промоцији
женског иновационог предузетништва;
4. Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалних самоуправа на територији Републике Србије.

4.1
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ОТВАРАЊУ РЕГИОНАЛНИХ
ИНОВАЦИОНИХ
СТАРТАП ЦЕНТАРА
Претходним анализама стања иновационог потенцијала у Републици Србији,
утврђено је да капацитет за развој иновација постоји у локалним заједницама
и да ту чињеницу треба искористити као
полазиште за развој мреже регионалних
иновационих стартап центара. То ће повољно утицати на изједначавање услова
за све појединце и институције које делују
на пољу иновационе делатности и допринети равномернијем економском развоју
земље.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој покренуо је реализацију
Програма подршке отварању регионалних
иновационих стартап центара који пред-

стављају мрежу организационих целина и
који употпуњују иновациони екосистем у
делу предузетничког сегмента Републике
Србије.
Општи циљ овог програма је системско
унапређење иновационог екосистема на
целој територији Републике Србије кроз
подршку отварању регионалних иновационих стартап центара. Крајњи циљ Програма
је да се обезбеде потребни услови и једнаке шансе за реализацију и развој иновативних предузетничких идеја у свим деловима
Србије.
По узору на сличне праксе у земљама које
су светски лидери у области иновација и
предузетништва, отварањем регионалних
иновационих стартап центара стварају се
услови за стартап заједницу у којoj би млади предузетници имали стручну, менторску,
правну, саветодавну и логистичку подршку
да покрену и воде сопствени бизнис. Такође, раст и развој предузетништва заснованог на иновацијама представља значајан
генератор нових радних места у локалном
окружењу.
Специфични циљеви Програма су:
1. Успостављање регионалне мреже иновационог екосистема кроз отварање
стартап центара (прилагођавање простора, обезбеђење опреме и одговарајућег
садржаја) у срединама са израженим
потенцијалом за обезбеђење одрживости
и спремношћу за партнерство са другим
институцијама националног и међународног иновационог система;
2. У
 спостављање амбијента за превођење
идеја у иновације и њихов даљи развој
уз обезбеђење приступа расположивим изворима финансирања, знања и
размене искуства, како би се повећала
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конкурентност и тиме извршио утицај на
економски раст;
3. Успостављање модела управљања
регионалним иновационим стартап
центрима који подразумева дугорочно
планирање и обезбеђење ресурса након завршетка финансирања кроз предметни Програм;
4. Успостављање сарадње са локалним
компанијама у циљу примене иновација развијених од стране стартапова и
остваривања економске користи за носиоце иновационог и привредног раста,
и
5. Успостављање сарадње са универзитетским центрима, научним и развојним
институцијама и другим организацијама
у региону како би се подстакао трансфер
иновација насталих у научно-истраживачком окружењу према стартап окружењу, као и подршка у генерисању новог
знања доступног истраживачким заједницама.

4.1.1
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОТВАРАЊУ
РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ
СТАРТАП ЦЕНТАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Уредбом Владе Републике Србије 05 број:
110-1809/2019-1 од 06.03.2019. године утврђен је Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за
2019. годину („Службени гласник РС“, 15/19)
за чију реализацију су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину обезбеђена
средства у износу од 220.000.000 динара.
Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава расписан је 10. јуна 2019. године,
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док су Програмом средства опредељена за
следеће мере:
1. Максималан износ од 25.000.000
динара намењен је за изградњу, доградњу, реконструкцију или адаптацију простора регионалног иновационог
стартап центра у циљу обезбеђења инфраструктурних услова за рад стартапова.
2. Максималан износ од 20.000.000
динара намењен је за опремање регионалног иновационог стартап центра у
циљу обезбеђивања техничко-технолошких услова за рад стартапова.
3. Максималан износ од 6.000.000 динара
намењен је за реализацију програма
рада и управљања регионалним иновационим стартап центром у циљу обезбеђења одрживости пословања и развојних активности подршке стартаповима.
Право на коришћење бесповратних средстава има организација из иновационог
екосистема (научно-технолошки, индустријски и иновациони паркови, инкубатори, акцелератори и друге организације и
субјекти) која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији ће се пројекат реализовати, а која
испуњава услове прописане Програмом и
докаже да има капацитет: 1) да отвори нови
регионални иновациони стартап центар
или 2) да своје пословање или део пословања реализују у организационој форми
регионалног иновационог стартап центра.
Средства за подршку отварању регионалних иновационих стартап центара
користе се за следеће намене:
• изградња, доградња, реконструкција или
адаптација простора стартап центара тако
да се обезбеди простор за заједнички
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рад (co-working), мултимедијалне и видео
садржаје, предавања, састанке „off-line” и
„online”, лабораторије, заједнички простор
за одмор и друге активности,
• обезбеђење или набавка потребне опреме, намештаја и уређаја неопходних за
рад стартапова,
• техничко и структурно умрежавање регионалних иновационих стартап центара,
других организација препознатих у иновационом екосистему и универзитета,
факултета и других образовних установа,
• набавка садржаја у смислу финансирања
предавања (обуке, едукације од стране
искусних експерата и сл.), менторства и
других догађаја којима се стартаповима
обезбеђује знање (meetups, hackatons и
сл.), приступ изворима финансирања, рачуноводствене и правне услуге и др. и
• набавка услуге управљања стартап центром од стране менаџмента са претходним искуством у развоју и управљању
предузетничким подухватима, стартап
центрима, иновационим центрима и другим организацијама или пројектима успостављања истих.
Законом о буџету Републике Србије за 2019.
годину обезбеђена су средства у износу
од 30.000.000 динара и за набавку интегрисаног система комуникација који треба да у један систем комуникације повеже 8
регионалних иновационих стартап центара,
подржаних током 2018. године, са идејом
да регионални иновациони стартап центри
између себе комуницирају и размењују
знање по „telepresence“ принципу, што ће
омогућити да, упркос географским раздаљинама, стартап центри одржавају заједничке едукационе сесије, обуке, предавања
стручњака из земље и иностранства, а све
са циљем да се заједно, уједначеним темпом, развијају и напредују, доприносећи

економском и друштвеном развоју своје
локалне заједнице.

4.1.2
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОТВАРАЊУ
РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ
СТАРТАП ЦЕНТАРА РЕАЛИЗОВАН
2018. ГОДИНЕ
На основу Програма подршке отварању
регионалних иновационих стартап центара
за 2018. годину реализовано је 8 пројеката широм Републике Србије, у укупном
износу од 250.000.000 динара.
1. Пројекат „Стартап центар Научно технолошког парка Чачак“
Пројекат су реализовали Град Чачак и Научно технолошки парк из Чачка, а додељеним
средствима у износу од 45.638.120 динара,
адаптиран је и опремљен простор од 620 m2
који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Чачку, 24. маја 2019. године,
обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће пружати подршку младима и студентима за реализацију
предузетничких идеја и оснивање нових
фирми, као и подстицати трансфер знања у
комерцијализацији технолошких иновација
и идеја стварањем центра за будући развој
стартапова.
У оквиру стратап центра развија се мрежа
иновационог екосистема са 300 корисника
који ће учествовати на обукама, едукацијама и другим скуповима (као што су meetups,
hackathons и сл), као и 30 тимова који ће
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пролазити кроз едукацију за примену иновација и развој пословне идеје.
2. Пројекат „Регионални иновациони
стартап центар Горњи Милановац“
Пројекат су реализовали општина Горњи
Милановац и Удружење грађана за развој
технолошког предузетништва ICT Hub из
Београда, а додељеним средствима у износу од 40.179.284,10 динара, адаптиран је
и опремљен простор од 280 m2 који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Горњем Милановцу обезбеђен је нови инструмент за подстицање
иновативности који ће пружати подршку
привредним субјектима – компанијама и
предузетницима, њиховом развоју и достизању постављених пословних циљева.
Регионални иновациони стартап центар
представља први корак у изградњи иновационог екосистема у Горњем Милановцу
и обезбеђује основне инфраструктурне
предуслове за све будуће програме који за
циљ имају системску подршку иновацијама
у привреди код локалних актера.
Осим пружања основног пакета услуга, стартап центар организује и предавања на теме
о технолошком предузетништву и дигиталној
економији, као и курсеве ради унапређење
дигиталних компетенција становништва.
3. Пројекат „Регионални центар за
одрживи развој Срема – I фаза: Успостављање иновационог Стартап центра
Стара Пазова“
Пројекат су реализовали општина Стара
Пазова и Регионална развојна агенција

Срем д.о.о. из Руме, а додељеним средствима у износу од 42.820.510,10 динара,
адаптиран је и опремљен простор од 300
m2 који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Старој Пазови успоставља
се институционализован регионални концепт подршке иновационом екосистему
у области одрживог развоја, а посебно у
области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије.
Центар представља платформу за ефикасно
повезивање компанија из Сремског округа
са научно–истраживачким, развојним и финансијским институцијама и тиме доприноси да се размењују искуства и врши трансфер знања и нових технологија како би се
повећала конкурентност и вршио утицај на
економски раст у Сремском округу и шире
и у оквиру регионалног иновационог стартап центра у сваком тренутку биће пружане
услуге подизања иновационих капацитета
за 10 стартапова.
4. Пројекат „Отварање регионалног
иновационог стартап центра Расинског
округа“
Пројекат су реализовали град Крушевац
и Бизнис инкубатор д.о.о. из Крушевца, а додељеним средствима у износу
од 42.157.819,92 динара, адаптиран је и
опремљен простор од 301m2 који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог стартап центра за Расински управни округ обезбеђен је нови инструмент за подстицање
иновативности који ће, са једне стране омо-
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гућити унапређење пословања постојећих
компанија кроз генерисање иновација и
нових производа, а са друге стране пружити системску подршку младима и почетницима у пословању у развоју иновационих
капацитета код развоја бизнис идеја, иновација и дизајна производа, уз повезивање
и менторски рад са успешним компанијама
из региона.
Регионални иновациони стартап центар
за Расински управни округ служи као платформа за ефикасно повезивање компанија
из Расинског округа са научно-истраживачким, развојним и финансијским институцијама и тиме доприноси да се унапређују
извори финансирања, размењују искуства и
врши трансфер знања и нових технологија,
како би се повећала конкурентност и тиме
вршио утицај на економски раст у Расинском округу.
У оквиру регионалног иновационог стартап центра биће пружане услуге подизања
иновационих капацитета стартапова и
то: 210 корисника иновационих обука, 60
корисника иновационог менторинга и 30
корисника иновационог стартап пакета
услуга.
5. Пројекат „Регионални иновациони
стартап центар Суботица“
Пројекат су реализовали Град Суботица и
Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, а додељеним средствима у износу од 40.132.942 динара, адаптиран је и опремљен простор од 800m2 који
је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Суботици доприноси се
развоју и јачању предузетничког и инова-
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ционог духа у пословном амбијенту у Суботици и Северно–бачком округу.
У оквиру регионалног иновационог стартап
центра у Суботици пружа се подршка оснивању стартап компанија подржаних новим
технологијама и унапређују се знања,
вештина и способности у области предузетништва, стартап бизниса, маркетинга,
менаџмента, финансија, е-пословања и
слично.
Корисници услуга центра су млади
из Северно-бачког округа (студенти,
средњошколци, незапослени, запослени),
постојећи стартапови и предузетници (који
желе да унапреде свој бизнис), МСП и велика предузећа, универзитети, факултети
и средње школе, локалне и регионалне
организације за подршку предузетништву и
иновацијама.
6. Пројекат „Оснивање стартап центра у
Пироту“
Пројекат су реализовали град Пирот и Зип
центар за младе – бизнис инкубатор д.о.о.
из Пирота, а додељеним средствима у износу од 6.386.140,32 динара, адаптиран је
и опремљен простор од 290m2 који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Пироту, 19. јуна 2019. године, обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће пружати
подршку привредним субјектима – компанијама и предузетницима, њиховом развоју и достизању постављених пословних
циљева.
Корисници услуга стартап центра су предузетници и остали привредни субјекти који

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ПРОГРАМИ КАБИНЕТА

имају потребу у осмишљавању, развијању
и унапређењу услуга или производа, неформалне групе и појединци чији се рад
обавља у ИТ сектору, а имају капацитета
за ширење и унапређење, као и млади
незапослени са недовољним или неодговарајућим компетенцијама за одређена радна
места која се појављују као потреба локалног тржишта рада.
За сваког корисника стартап центра разрађује се посебан пакет услуга за унапређење његовог пословања на основу
исказаних потреба, као и пакет обука за
незапослене како би повећали своје компетенције и побољшали свој положај на
тржишту рада.
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7. Пројекат „Мрежа иновација Србије –
Стартит центар Зрењанин“
Пројекат су реализовали Град Зрењанин
и Удружење SEE ICT Startit из Београда, а додељеним средствима у износу
од 16.940.363,36 динара, опремљен је простор од 200 m2 који је намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Зрењанину доприноси се
системском унапређивању иновационог
екосистема у Србији и развијају се потенцијали локалне заједнице за праћење
светских трендова у иновацијама у предузетништву.
Рад центра је у највећој мери фокусиран
на унапређење техничко-технолошких условa за рад у оквиру стартап центра и на
промоцију и развој ИТ предузетништва и
нових технологија, као гране привреде са
највећим потенцијалом за развој. Систем
подршке је континуиран, свеобухватан и
укључује менторску, правно–административну и саветодавну подршку од стране
стручњака са искуством, као и оних који су
већ развили своје предузетничке идеје.
8. Пројекат „Регионални иновациони
стартап центар Ваљево“
Пројекат су реализовали град Ваљево и
Удружење за истраживање и развој Пословни инкубатор из Ваљева, а додељеним
средствима у износу од 15.741.450,00 динара, опремљен је простор од 390 m2 који је
намењен за рад стартап компанија.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Ваљеву доприноси се креирању нове пословне климе уз интезивно
подстицање иновација, развој и промоцију
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предузетништва, економско оснаживање
и повећање конкуретности локалне самоуправе, као и приближавање глобалним
трендовима путем интернета ствари.
Регионални иновациони стартап центар
делује са циљем да студенте и друге заинтересоване подстакне у развијању предузетничког духа, оснивању сопствених предузећа и примени знања стеченим током
студија и додатних обука, кроз повезивање
корисника са инвеститорима, консултантима и стручним удружењима,
У оквиру центра пружају се услуге едукације, тренинга, такмичења, конференција,
индивидуалних консултација за стартап
компаније, а биће организована и такмичења – хакатони.

4.2
ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ
И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ
ИНОВАЦИЈА И
ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
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, Кабинет министра
за иновације и технолошки развој је, поред
директних подстицаја усмерених за подршку развоју иновација, покренуо реализацију

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ПРОГРАМИ КАБИНЕТА

Програма за промоцију иновација и иновационог предузетништва.
Општи циљ Програма је информисање
јавности, универзитетске, академске, научно-истраживачке и пословне заједнице, а
пре свега младих, о системским мерама које
спроводи Влада у циљу развоја технолошких и друштвених иновација, иновационог
екосистема, иновационог предузетништва
и иновационе инфраструктуре.
Крајњи циљ овог програма је остварење
континуираног доприноса у развоју одрживе предузетничке културе у Републици
Србији, раст конкурентности Републике
Србије и изградња економије засноване на
иновацијама и знању.

изградња одрживог амбијента за превођење идеја у иновације и њихову комерцијализацију на тржишту;
4. Информисање грађана Републике Србије о
системским мерама Владе за подршку изградњи и јачању иновационог екосистема;
5. Ј ачање иновационих капацитета предузећа на територији Републике Србије
кроз промоцију и популаризацију иновација и сарадње научно-истраживачких
организација и привреде и
6. О
 могућавање доступнијег приступа
знању и уживању историјског наслеђа
Републике Србије и српског народа кроз
дигитализацију културних, уметничких и
духовних садржаја.

Реализацијом овог програма Република Србија 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.

4.2.1

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.

Уредбом Владе Републике Србије 05 број:
110-1730/2019-1 од 06.03.2019. године
утврђен је Програм за промоцију и популаризацију иновација и иновационог
предузетништва за 2019. годину („Службени
гласник РС“, бр. 15/19), за чију реализацију
су Законом о буџету Републике Србије за
2019. годину обезбеђена средства у износу
од 60.000.000 динара.

Специфични циљеви Програма су:
1. Успостављање општег комуникационог
оквира који ће допринети промоцији и
бољем разумевању двојног карактера и
улоге иновација као економске и научне
категорије;
2. Подстицање предузетничке иницијативе
код грађана Републике Србије да покрену
своје иновационе стартап компаније уз
ослонац и подршку Владе;
3. Афирмација предузетничке културе и

ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И
ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА
2019. ГОДИНУ

Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава расписан је 6. маја 2019. године,
док су Програмом средства опредељена за
следеће мере:
1. Максималан износ од 20.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је
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за планирање, израду и спровођење
промотивне кампање о значају развоја иновација и иновационог предузетништва, на националном и локалном
нивоу (израда креативних решења, продукција ТВ емисија, оглашавање у електронским и штампаним медијима и сл.);
2. Максималан износ од 10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен
је за организацију манифестација које
доприносе промоцији и популаризацији
иновација и иновационог предузетништва у Републици Србији (организација конференција, округлих столова,
радионица, предавања и сл.);
3. Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном пројекту намењен
је за израду и спровођење програма
менторства и обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања
ефикасности и унапређења процеса
рада у предузећима и другим субјектима
у Републици Србији;
4. Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за
израду и спровођење истраживања
о стању, проблемима и перспективама
иновационог екосистема у Републици
Србији (спровођење теренских и телефонских истраживања, фокус група и сл.);
5. Максималан износ од 10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен
је за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе
промоцији и популаризацији иновација
и иновационог предузетништва у широј
популацији (израда плаката, брошура,
летака, видео материјала и сл.) и
6. Максималан износ од 10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је
за спровођење пројеката чији је циљ
дигитализација уживања културног,
уметничког и духовног наслеђа Србије
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и српског народа (израда платформи
за виртуализацију историјских догађаја
и објеката, дигитализација културне,
уметничке и научне баштине и њено приближавање младим генерацијама који су
активни корисници технологија и сл.).
Право на коришћење бесповратних средстава има организација која конкурише самостално или заједно са јединицом локалне
самоуправе, а која испуњава услове прописане Програмом и поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди
успешну реализацију мере за коју конкурише.

4.2.2

ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И
ПОПУЛАРИЗА ЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕАЛИЗОВАН 2018. ГОДИНЕ
На основу Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2018. годину реализовано
је 7 пројеката широм Републике Србије,
а у укупном износу од 52.029.000 динара, и то:
1. Пројекат „Innovationtalk“ који су спровели Град Нови Сад - Градска управа за
привреду и Центар за локалну демократију из Новог Сада;
2. П
 ројекат „Иновационо предузетништво
на делу: програм обуке и менторства
за стартапе на територији АПВ“ који су
спровели Град Нови Сад - Градска управа
за привреду и ЕдуНС из Новог Сада;
3. П
 ројекат „Иновационо предузетништво
– спој науке и бизниса“ који су спровели Град Нови Сад - Градска управа за

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

привреду и Нинамедиа Клипинг доо из
Новог Сада;
4. Пројекат „Израда штампаних и мултимедијалних материјала за промоцију
и популаризацију иновација и иновационог предузетништва са посебним
фокусом на младе“ који су спровели
Град Београд – Канцеларија за младе и
Newassist doo;
5. Пројекат „Србија: Земља иновација
- Кампања за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва“ који су спровели Град
Београд – Канцеларија за младе и
Redcommunication doo;
6. Пројекат „Иновације као кључ конкурентске предности и пословног успеха у
будућности“ који су спровели Град Нови
Сад – Градска управа за привреду и Удружење „Центар за развој“ и

7. П
 ројекат „Beennovative“ који су спровели Град Нови Сад – Градска управа за
привреду и Иницијатива младих Војводине.
Током реализације пројеката, промоција
иновација и иновационог предузетништва
реализована је путем електронских и штампаних медија, као и на друштвеним мрежама.
Србија је добила Химну иновација, емитован је национални телевизијски и радијски
спот, осмишљено је и емитовано 28 емисија
о успешним иновационим предузетницима. Такође, израђено је 6 публикација које
су дистрибуиране у више десетина хиљада
примерака, организован је хакатон на којем
су учествовали тимови младих иноватора,
као и 3 конференције са преко хиљаду
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учесника, док је у оквиру обука пружена
менторска подршка за око 200 појединаца.
Спроведено је и истраживање у циљу
добијања информација које су важне за
доношење системских мера и остваривање
континуитета у развоју иновационог предузетништва и раста конкурентности Републике Србије, а којим је обухваћено 5200
испитаника старости 18-30 година, 200 припадника академске јавности, као и 80 малих
и средњих предузећа.
1. Пројекат „Innovation Talk“ који су
спровели Град Нови Сад - Градска управа за привреду и Центар за локалну демократију из Новог Сада
Центар за локалну демократију из Новог
Сада и град Нови Сад - Градска управа за
привреду реализовали су средства у износу од 10.005.000,00 динара за пројекат
„Innovation talk“, у оквиру којег су одржане
регионална конференција о технолошким
иновацијама „Innovation talk 2018“ у Београду, конференција о иновацијама у пољопривреди „Agri-Tech Future“ у Новом Саду и
хакатон „EESTech Challenge“.
1. Регионална конференција о технолошким
иновацијама „Innovation talk 2018“ одржана је 28. новембра 2018. године у Комбанк
Дворани у Београду, а у оквиру министарског панела учесници су били регионални
министри задужени за иновације, развој,
науку, истраживања, привреду и друге
сродне области. Конференцији је присуствовало 800 људи.
Учесници конференције су изложили своје
дигиталне агенде, пројекте и примере
међусобне сарадње као позитиван пример
и подршку за даљи развој сарадње различитих група учесника иновационог екоси-
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стема на националном и међународном
нивоу. Теме панела су биле: Паметни градови, Индустрија 4.0, Технологије будућности
и Сарадња корпорација и иновација.
Паралелно са панелима, а у сарадњи са Европским институтом за иновације и технологију (ЕИТ), одржан је регионални догађај
Meet&Match, односно business2business
састанци представника перспективних
српских стартап компанија и европских и
домаћих корпорација, са циљем њиховог
повезивања и подстицања сарадње ове
две групе привредних учесника.
2. Конференција о иновацијама у пољопривреди „Agri-Tech Future“ одржана је 01.
марта 2019. године у Привредној комори
Војводине у Новом Саду. На конференцији
се говорило о иновативним ИТ решењима
као савременој подршци пољопривреди,
дигиталним фармама, новим софтверским и
хардверским решењима која се примењују
на њивама у воћњацима и пластеницима у циљу побољшања приноса, лакшег
праћења производње или унапређења
продаје.
Институт „BioSens“ представио је дигиталну
платформу „Agrosens“, а представљена је и
прва Дигитална фарма у Србији у Криваји,
осмишљена у оквиру пројекта ANTARES,
који заједнички финансирају Европска унија
и Влада Републике Србије.
Компанија „Dunavnet“ представила је своју
„Agronet“ дигиталну платформу „у облаку“,
намењену унапређењу пољопривредне производње, смањењу трошкова и
истовременом повећању приноса и квалитета производа, а тиме и профита, док је
компанија „Mainflux“ представила „Internet
Of Things“ решења за паметна поља и одрживу пољопривреду.
3. Хакатон „EESTech Challenge“ одржан је 02.
марта 2019. године на Факултету техничких
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наука Универзитета у Новом Саду. Учесници су били ИТ студенти београдског и
новосадског универзитета. На Хакатону је
8 тимова и 24 такмичара имало прилику да
опроба своје вештине на пољу „Internet Of
Things“, а на тему „Паметна фарма“.
У току 12 радних сати, такмичари су развијали своју идеју и апликације да би на крају
презентовали свој рад стручном жирију из
компаније „OBLO Living“, који је одабрао
најбоље.
Специјалну награду за најмлађе освојио
је тим „ESIIT“, друго место припало је тиму
„PlusPlus“, a победнички тим „Инсектицид“,
поред освојених награда, пласирао се и на
финалну рунду Хакатона, која се одржава
у Минхену, где ће се окупити победничке
екипе из 20 градова целе Европе.
Свечано затварање Хакатона одржано
је 04. марта 2019. године, где су говорили
између осталог и покрајински секретар за
високо образовање и научноистраживачку
делатност, председник Скупштине града
Новог Сада, као и декан Факултета техничких наука у Новом Саду.
2. Пројекат „Иновационо предузетништво на делу: програм обуке и менторства за стартапе на територији АПВ“
који су спровели Град Нови Сад - Градска управа за привреду и ЕдуНС из Новог Сада
ЕдуНС из Новог Сада и град Нови Сад –
Градски секретаријат за привреду реализовали су средства у износу од 4.656.000,00
динара за пројекат „Иновационо предузетништво на делу: програм обуке и менторства за стартапе на територији АПВ“
који је имао за циљ да се, кроз систем
континуиране подршке, обуке и менторства
подстакну и усмере креативност, иновативност и проактивност предузетника, ојачају

предузетничке вештине и способности у
вођењу сопствених компанија, као и да
буде пружен допринос развоју одрживе
предузетничке културе на територији Аутономне покрајине Војводине. Нагласак је
био на промоцији иновација и иновационог предузетништва у шест перспективних
области (предузетништву у агробизнису, ИТ
сектору, креативним индустријама, туризму, зеленом предузетништву и социјалном
предузетништву).
Ангажујући се у оквиру програма обуке и
менторства, младе иновативне компаније
(новоосноване или у процесу оснивања)
имале су могућност да развијају широк
спектар вештина потребних у различитим
фазама пословања. Ментори су помогли
компанијама да развију своју креативност
и иновативност. Програм је подржао сарадњу и умрежавање креативних потенцијала и комплементарних знања ментора,
са једне стране и младих компанија, са
друге стране.
Наиме, од стране ментора реализоване су
обуке за стартап компаније и њихове руководиоце на тему: јавни наступ и вештине
презентације (10-20 учесника) чији је циљ
био да се полазници упознају са факторима
успешног јавног наступа и корацима које је
неопходно проћи приликом припреме, као
и елементима на које треба обратити пажњу
приликом излагања; предузетнички начин
размишљања - ЦЕФЕ методологија (15-30
учесника) чији је циљ био да се помогне
учесницима да развију вештине предузетничког и креативног размишљања, као и
иновативности; Crowdfunding и заштита
интелектуалне својине (15-20 учесника) чији
је циљ био да се учесници упознају са заштитом права интелектуалне својине, као и
значајем Crowdfunding-а. Такође, одржан је
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и циклус тродневних обука (10-20 учесника)
на тему: заштита интелектуалне својине, патентирање, отворене и затворене иновације,
тимски рад, вештине комуникације.
У оквиру пројекта, креирана је публикација
„Шта све чини авантуру звану предузетништво“ која читаоце поступно и детаљно
уводи у теме које им могу бити веома корисне приликом покретања бизниса или
доношења одлуке о томе да ли желе да се
баве предузетништвом или не. Публикација
је подељена у шест целина: шта све чини
авантуру звану предузетништво; како до
пословне идеје; закорачимо у свет иновација; пословни план и пословни модел;
модели финансирања; корисна литература
и информације.
Креиран је визуелни идентитет Пројекта
„Иновације на делу“, као и портал www.
inovacijanadelu.rs који садржи информације
о пројекту и пројектним активностима,
списак ментора, вести и најава пројектних
активности, блог и секцију Успешне приче
у оквиру које се промовишу млади предузетници и њихове иновативне идеје, а
пројекат је промовисан и путем друштвених
мрежа, митап-а, имејл маркетинга и других
комуникационих канала.
3. Пројекат „Иновационо предузетништво – спој науке и бизниса“ који су
спровели Град Нови Сад - Градска управа за привреду и Нинамедиа Клипинг
доо из Новог Сада
Нинамедиа Клипинг доо из Новог Сада и
град Нови Сад – Градски секретаријат за
привреду реализовали су средства у износу од 5.339.492,41 динара за пројекат
„Иновационо предузетништво – спој науке
и бизниса“ у оквиру којег је реализовано 7

52

истраживања јавног мњења са различитим
циљаним јавностима. Наиме, комбиновањем различитих циљних група, квалитативних и квантитативних методологија,
добијене су информације које су важне за
промоцију и популаризацију иновација и
иновационог предузетништва, доношење
системских мера и остваривање континуитета у развоју иновационог предузетништва
и раста конкурентности Републике Србије.
1. Теренско квантитативно истраживање
на територији Републике Србије са младима 18-30 година старости спроведено је
применом методе ПАПИ (paper and pencil
interviewing), односно интервјуисањем
лицем у лице у домовима 2000 испитаника. Тема истраживања била је везана за
свесност о иновацијама у предузетништву,
знању и искуству младих у предузетништву,
као и будућим плановима и проблемима
услед којих они нису у могућности да их
спроведу.
Најважнији резултати указују да већина
испитаника није имала искуства са иновацијама до сада, није покренула сопствени
посао нити планира у будућности. Заинтересовани за покретање сопственог посла
као главни разлог наводе финансијску стабилност, а управо су финансије главна препрека покретању сопственог посла. Највећи
број младих би се за помоћ обратио породици и пријатељима, док се државне институције помињу у мањем броју и генерално
забележен је низак степен информисаности
о државним програмима подршке развоју
иновационог предузетништва.
2. За теренско квантитативно истраживање
на територији Новог Сада са младима
18-30 година старости – 2000 испитаника,
коришћена је иста метода и теме као код
истраживања на територији Републике Ср-
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бије, с тим што је акценат стављен на локалну ИТ заједницу и жељу младих да раде
у овој области индустрије.
Најважнији закључци су исти као код претходног истраживања, при чему је закључено и да највећи број испитаника не зна да
наведе конкретну ИТ компанију која послује
у Новом Саду, а за оне заинтересоване за
рад у ИТ сектору главни мотиватор односи
се на висину плате.
3. У оквиру квантитативног истраживања
путем фокус група, урађено је 8 фокус група, укупно 65 испитаника, младих старости
18-30 година у 4 града (Београд, Ниш, Нови
Сад, Крагујевац). Теме истраживања биле
су иновационо предузетништво, планови
у домену предузетништва и информисаности, Кабинет министра и Фонд за иновациону делатност.
Најважнији резултат указује на то да млади
нису довољно информисани о програмима
које држава нуди, а главне препреке за покретање предузећа су финансијске природе у виду субвенција од државе.
4. Теренско квантитативно истраживање
са студентима факултета техничких профила и Факултета организационих наука
у Београду спроведено је применом
методе ПАПИ, односно интервјуисањем
студената испред факултета у Новом Саду,
Београду, Крагујевцу и Нишу (правни,
економски, медицински, природно-математички, ФОН и технички факултет).
Укупно је анкетирано 1200 испитаника на
тему свесност о иновацијама у предузетништву, знање о овој теми, искуство са
предузетништвом, будући планови у домену иновационог предузетништва, као
и проблеми са којима се млади студенти
сусрећу у погледу иновационог предузетништва.

Најважнији закључци су исти као код претходних истраживања, при чему је закључено и да подстицање предузетништва код
младих професори и асистенти на факултетима највише подстичу кроз укључивање у
пројекте.
5. У оквиру комбинованог веб, телефонског
и теренског квантитативног истраживање са
представницима академске јавности, примењене су 3 методе сакупљања података:
CAWI (слање линкова учесницима за попуњавање података на имејл адресу), CATI
(квантитативно, телефонско истраживање)
и PAPI (квантитативно, теренско истраживање директним интервјуом). Анкетирано
је 200 припадника академске јавности, различитих наставних позиција из различитих
научних институција у Србији. Теме су се
односиле на генералну перцепцију иновационог предузетништва младих, проблеме
са којима се млади сусрећу у области предузетништва, начине како се младима може
пружити помоћ.
Најважнији резултати указују на то да је
стручна академска јавност оптимистична по
питању заинтересованости младих и могућности да допринесу иновативности предузећа, својим знањем, идејама и енергијом.
Ипак, сматрају да на факултетима програми
нису довољно усмерени на подстицање
иновационог предузетништва и да су покретање предузећа, писање пројеката и
менаџерске вештине за вођење предузећа
најважније теме које је потребно покрити
путем формалног образовања. Постоји
свест у академској заједници, али не и
реализација да се млади више усмере на
предузетништво, а они лично раде на томе,
награђујући иновативне идеје.
6. У оквиру квалитативног истраживања
путем 30 дубинских интервјуа са представницима академске јавности са висо-

53

ко образовних институцијама у Србији,
продубљене су теме добијена квантитативним истраживањем. Представници
академске јавности истакли су као неопходност сарадњу образовних институција
(професора и студената) и ангажовање
привреде.
7. У оквиру комбинованог веб и телефонског квантитативног истраживање
анкетирани су представници 800 малих и
средњих предузећа у Србији, методама
CAWI и CATI.
Најважнији резултати говоре да се фирме
труде да уводе нове производе или услуге
или раде на побољшању постојећих, што
директно утиче на повећање профита компанија. Највећи извори информисања су
праћење трендова и конкуренције, као и
интерних извора руководства компаније,
док се у малом броју предузећа користе
истраживања тржишта и јавног мњења,
државни истраживачки институти, професионална удружења и слично. Компаније
омогућавају слободно давање иницијативе
и предлагање од стране запослених, али се
тек у мање од пола предузећа даје (не)финансијски подстицај за идеје.
Трећина предузећа има дефинисану иновациону стратегију. Углавном руководство
подржава и активно ради на иновацијама,
а иновације се најчешће уводе у складу
са захтевима тржишта и крећу се од менаџмента ка запосленима. Највећи број
компанија не добија подстицаје од државе.
4. Пројекат „Израда штампаних и мултимедијалних материјала за промоцију
и популаризацију иновација и иновационог предузетништва са посебним
фокусом на младе“ који су спровели
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Град Београд – Канцеларија за младе и
Newassist doo
Newassist doo из Београда и град Београд
– Канцеларија за младе реализовали су
средства у износу од 5.154.178,80 динара
за пројекат „Израда штампаних и мултимедијалних материјала за промоцију и
популаризацију иновација и иновационог
предузетништва са посебним фокусом на
младе“ у оквиру којег је израђен водич/
лифлет за иновационе предузетнике, мини
документарни серијал „Буди и ти једна од
нас!“, као и мини документарни серијал
„Млади иноватори!“.
„Водич за иновационе предузетнике“ је
лифлет намењен ученицима средњих школа
и пружа инофрмисање о основним појмовима иновација и предузетништва, најважнијим
корацима приликом оснивања и развоја
иновационог бизниса, као и доступној подршци младим иноваторима и предузетницима.
Циљ кампање био је да средњошколце мотивише да размотре иновационо предузетништво као пожељан каријерни пут, а лифлет
је дистрибуиран средњим школама на територији Града Београда.
Снимљено је укупно 20 епизода емисија о
успешним иновативним предузетницима
и то: емисије „Млади иноватори!“ и „Буди
и ти једна од нас!“. Свака од епизода траје
пет минута, а у њима успешни иноватори,
оснивачи и директори компанија одговарају на питања која у вези са њиховим почецима, кључним корацима и изазовима на
предузетничком путу.
У оквиру пројекта израђена је књига
„Српски шампиони иновација “ као и брошура о програмима у области подршке
иновацијама и иновационом предузетништву.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
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5. Пројекат „Србија: Земља иновација
- Кампања за промоцију и популаризацију иновација и иновационог
предузетништва“ који су спровели
Град Београд – Канцеларија за младе и
Redcommunication доо
Redcommunication доо из Београда и Град
Београд – Канцеларија за младе реализовали су средства у износу од 23.000.000,00
динара за пројекат „Србија: Земља иновација - Кампања за промоцију и популаризацију иновација и иновационог
предузетништва“ који је обухватио низ
активности које промовишу и афирмишу
иновације и иновационо предузетништво
кроз повећање информисаности широког
аудиторијума о постигнућима српских иновативних компанија, потенцијалима српских
инжењера и предузетника и мерама које
Влада Републике Србије пружа развоју
иновационог екосистема. У оквиру пројекта
реализоване су следеће активности:
1. По угледу на друге европске земље са
развијеном културом и иновацијама, Србија
је добила своју Химну иновација. Она је реализована у сарадњи са популарним извођачем, репером и продуцентом Слободаном
Вељковићем Цобијем и наишла је на бројне
коментаре јавности, чиме је постигнут циљ
ширења значаја иновационог духа, чак и
кроз културни канал као што је музика.
2. Израђен је промотивни телевизијски спот
„Србија земља иновација“, који је пласиран
на телевизијама са националном фреквенцијом (РТС1 и ТВ ПИНК) у ударним терминима, са циљем подизања свести опште популације на тему иновација и иновационог
предузетништва, као и њихове важности за
развој економије и привреде једне земље.

55

3. Продуциран је материјал који је пласиран
на друштвеним мрежама, као и путем различитих комуникационих канала (ТВ, радио,
штампа, конференција, публикација) како
би покрили све циљне групе: млади од 15
до 30 година, иноватори, млади научници,
образовне и научне институције, професори, млади предузетници/е, медији и шира
јавност.
4. Реализовано је и осмишљено 8 емисија,
ТВ прилога, под називом „Иновације“ које
су покривале најважније теме из области
иновација, најутицајније домаће иноваторе,
њихов развојни пут и научене лекције, као
и државнике који се баве овом облашћу.
Теме су биле: Шта су иновације, Иновационо предузетништво/старт-апи, Могућности
за финансирање, Сарадња стартапа и корпорација, Инфраструктура – старт-ап центри у Србији, Иновације у пољопривреди,
Жене у предузетништву, Будућност иновација у земљи и свету.
Емисије су приказиване и на сајту Блиц
портала, док су делови серијала „Иновације“ емитовани и у оквиру популарне
емисије „Шареница“ на каналу РТС 1, у којој
су реализована и гостовања препознатљивих лица српског иновационог екосистема
обухваћена кампањом.
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развој каријере Универзитета у Београду, Електротехнички факултет у Београду,
Факултет техничких наука у Новом Саду,
Машински факултет у Београду, Физички
факултет у Београду, Факултет организационих наука у Београду, Економски факултет у
Београду, Центар за иновационо предузетништво младих у Нишу, ИЦТ хаб у Београду,
Стартит центар у Београду, Импакт хаб у
Београду, Агенција за привредне регистре
и Привредна комора Србије.
Догађај поводом представљања првог
броја „ИНОфанзина“ уприличен је у Стартит центру – простору који окупља младе
ИТ стручњаке, предузетнике и заједницу,
дана 13. децембра 2018. године. На догађају
се обратио министар Поповић, као и неки
од најпознатијих српских технолошких предузетника, који су са окупљенима поделили
своје приче о успесима и „падовима“ у покретању свог бизниса.

5. У циљу што боље покривености кампање
и едукације шире јавности, осмишљени су
и радијски спотови који су емитовани на
Радио Београду 1 и Пинк радију са националном покривеношћу.

7. Организована је конференција о корпоративним иновацијама под називом
„Corporate innovation conference – Innovation
means business” дана 30. октобра 2018. године у „Белекспо центру“ у Београду. Конференција је била посвећена сарадњи корпорација и стартапова који желе да користе
иновације и трансформишу их у мерљиве
пословне резултате, уз помоћ нових технологија, проналажења нових пословних
модела или развоја дигиталних решења.
Конференција је окупила учеснике који
представљају део растућег српског иновационог екосистема.

6. Креирана су два броја публикације о
иновацијама и иновационом предузетништву „ИНОфанзин“ која су у по 20.000,00
примерака дистрибуирана институцијама:
Научно-технолошки парк Београд, Библиотека Универзитета у Београду, Центар за

8. Информације о пројекту објављене су
у великом броју штампаних медија, као
што су Информер, Данас, Курир, АЛО!, Вечерње Новости, Српски Телеграф, Политика, Недељник, на порталу Б92, док су вести
преношене и на порталима blic.rs и b92.net.
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6. Пројекат „Иновације као кључ конкурентске предности и пословног успеха
у будућности“ који су спровели Град
Нови Сад – Градска управа за привреду
и Удружење „Центар за развој“
Удружење „Центар за развој“ из Новог
Сада и град Нови Сад – Градска управа за
привреду реализовали су средства у износу
од 1.850.000,00 динара за пројекат „Иновације као кључ конкурентске предности и
пословног успеха у будућности“ чији је циљ
био едукација, информисање и промоција
иновационог предузетништва међу популацијом узраста од 18 до 50 година старости

која живи и ради на територији Аутономне
покрајине Војводине (Јужнобачки округ).
Осим активности промоције иновационог
предузетништва, одржана су два семинара
„Иновације као кључ успеха у будућности“
за по 75 полазника, на којима су обрађиване следеће теме: иновационо предузетништво; правни аспекти бизниса – заштита
ауторских права и интелектуалне својине;
креирање екосистема за иновационо предузетништво; инвестирање у иновације;
механизми подршке иновационом предузетништву; маркетинг и обука; креирање
бизнис плана и пословног модела; испити-
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вање тржишта; проблем одрживости; инфраструктура; набавка сировина; порески
систем у Србији; пример добре праксе;
иновациони предузетници у Србији и иностранству; тимски рад и људски ресурси.
7. Пројекат „Beennovative“ који су спровели Град Нови Сад – Градска управа за
привреду и Иницијатива младих Војводине
Иницијатива младих Војводине из Новог
Сада и град Нови Сад – Градска управа за
привреду реализовали су средства у износу од 2.024.328,80 динара за пројекат
„Beennovative“ који је представљао програм
обуке и менторства за стартап компаније у
најранијој фази пословања и обухватио је
15 тимова (од 2 до 5 чланова) који су радили
на развоју својих компанија.
Обуке су одржане на Факултету техничких
наука у Новом Саду, а тимови су одабрани
на основу квалитета идеје – на основу иновативности, могућности развоја и даљег
пласмана на тржишту.
Тим ментора био је сачињен од људи из
привреде, како из земље тако и из иностранства, који су чинили базу од 15 ментора који су држали радионице, обуке и менторске сесије. Сваки тим је имао по једног
ментора, док је у току рада примењиван и
кружни систем тако су у појединим случајевима била и по 2 ментора на један тим.
Циљ програма је био да се подуче тимови
основним бизнис техникама и правцима
који су неопходни за раст и развој бизниса, а темама обука настојало се да се одговори, између осталог, на следећа питања:
како на правилан начин валидирати идеју,
који се алати користе приликом утврђи-
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вања величине тржишта, ко је идеалан
купац/корисник, како креирати канале
до корисника, шта све треба да садржи
бизнис план и Pitch deck како би се дошло
до инвеститора, ко су инвеститори који ће
уложити у идеју.
У оквиру пројекта, креирана је интернет
платформа и визуелни идентитет пројекта.

4.3
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ
ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У складу са подацима из Националне
стратегије за родну равноправност за
период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018.
године, у пословном сектору на руководећим положајима и у улози власника/
власница и оснивача малих и средњих
предузећа и даље су најчешће мушкарци
(77,9%), док су жене најчешће власнице
радњи (34,3%) и средњих привредних
друштава (22,1%).
Полазећи од наведеног, Кабинет министра
за иновације и технолошки развој покренуо
је реализацију Програма подршке развоју и
промоцији женског иновационог предузетништва чији је циљ системско унапређење
иновационог предузетништва међу женама
на националном и локалном нивоу кроз
промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну подршку
реализацији њихових предузетничких
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идеја, као и развоју предузетничких способности и капацитета код жена.
Крајњи циљ Програма је повећање свести
о важности женског иновационог предузетништва, повећање степена информисаности о мерама које Влада спроводи у циљу
подршке женском иновационом предузетништву, као и остваривање значајније улоге
жена предузетница на тржишту рада кроз
развој њиховог пословања, запошљавање
већег броја људи и остваривање већих и
одрживих прихода.
Специфични циљеви Програма су:
1. Успостављање комуникационог оквира
који ће допринети промоцији женског
иновационог предузетништва и подстицању предузетничке иницијативе код
жена на територији Републике Србије;
2. Унапређење знања и вештина код жена у
области развоја иновационог предузетништва;
3. Развијањe свести код жена о могућностима креативних, иновативних и предузетничких активности, као и унапређење
пословних потенцијала жена које се баве
иновационим предузетништвом;
4. Унапређење пословних капацитета жена
предузетница кроз пружање директне
материјалне подршке намењене реализацији њихових предузетничких идеја
посредством јединица локалне самоуправе;
5. Подизање капацитета привредних
друштава чији су оснивачи, суоснивачи
и/или овлашћени заступници жене, а
кроз подршку реализацији иновационих
пословних идеја и
6. Размена знања и искуства између потенцијалних и постојећих предузетница.

4.3.1
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА
2019. ГОДИНУ
Уредбом Владе Републике Србије 05 број:
110-1660/2019-1 од 6.03.2019. године утврђен
је Програм подршке развоју и промоцији
женског иновационог предузетништва
за 2019. годину („Службени гласник РС“,
бр. 15/19), за чију реализацију су Законом
о буџету Републике Србије за 2019. годину обезбеђена средства у износу од
100.000.000 динара.
Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава расписан је 18. априла 2019. године, док су Програмом средства опредељена
за следеће мере:
1. Максималан износ подршке до
10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за програме промоције
женског иновационог предузетништва
на националном и локалном нивоу, и
то за: планирање, израду и спровођење
промотивне кампање о значају развоја
женског иновационог предузетништва на
националном и локалном нивоу, организацију манифестација које доприносе
промоцији и популаризацији женског иновационог предузетништва, као и за израду
штампаних и мултимедијалних публикација
које доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији.
2. Максималан износ подршке до
15.000.000 динара по одобреном пројекту
намењен је за програме развоја и промоције женског иновационог предузетништва на локалном нивоу, и то за:
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израду и спровођење програма менторства
и обука чији је циљ развој иновационих
предузетничких вештина међу женама, за
реализацију програма промоције женског
иновационог предузетништва, за доделу
подстицаја женама предузетницама у циљу
унапређења и развоја њихових пословних
иновационих капацитета, као и за друге
пројекте којима се развија женско иновационо предузетништво на локалном нивоу.
Право на коришћење бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 1.
Програма има организација која поседује
искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију
наведене мере, док право на коришћење
бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 2. Програма има јединица локалне самоуправе која поседује
искуство у реализацији истих или сродних
пројеката и достави индикаторе на основу
којих ће пратити како реализација пројекта
доприноси развоју женског иновационог
предузетништва на територији јединице локалне самоуправе или организација која
конкурише заједно са јединицом локалне
самоуправе и која поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и
кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере.
Након што је размотрила пристигле пријаве
на Јавни конкурс, Комисија за оцену пријава
и праћење реализације Програма подршке
развоју и промоцији женског иновационог
предузетништва за 2019. годину, на седници
одржаној 18.06.2019. године, донела је 24
предлога одлуке о додели средстава, и то за:
• 7 предлога одлука у укупном износу од
25.000.000,00 динара, а у вези са пријавама на конкурс које су се односиле на реа-
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лизацију мере из тачке 1. Програма и
• 1 7 предлога одлука у укупном износу од
74.994.880,00 динара, а у вези са пријавама на конкурс које су се односиле на реализацију мере из тачке 2. Програма.
На основу наведеног, у 2019. години биће
реализована 24 пројекта, и то:
1. Пројекат који ће реализовати Град Кикинда под називом „Младе жене будући
потенцијал друштва“;
2. Пројекат који ће реализовати општина
Прешево под називом „Иновативност на
делу”;
3. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад – Градска управа за привреду и
Удружење ,,The Best Fest“ из Новог Сада
под називом „Women in business“;
4. Пројекат који ће реализовати Удружење
женског предузетништва „Надежда Петровић“ из Чачка под називом „Кроз дигиталне вештине до иновативног пословања“;
5. Пројекат који ће реализовати Удружење„Српски центар за иновативни и
одрживи развој – КРИН 1111“ из Београда
под називом „Заједно можемо све“;
6. Пројекат који ће реализовати „Sajko
Media & Events“ d.o.o из Панчева под
називом „4.0 Фест“;
7. Пројекат који ће реализовати Општина
Ражањ под називом „Унапређење и
стварање пословних и економских шанси за наступајућу еру-Успешне!“;
8. Пројекат који ће реализовати општина
Лебане и организација „Покрет младих
снага” из Лебана под називом „Подршка
женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“;
9. Пројекат који ће реализовати Удружење
„Моја младост“ из Инђије за пројекат
под називом „Успех у њеним рукама“;
10. Пројекат који ће реализовати Удружење
„Футуристичи институт“ из Београда под
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називом „Женско иновационо предузетништво – послови будућности“;
11. Пројекат који ће реализовати Удружење
грађана за развој технолошког предузетништва „ICT Hub“ из Београда под називом
„Подршка иновационом предузетништву
жена у малим и руралним срединама“;
12. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад – Градска управа за привреду под
називом „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији
Новог Сада“;
13. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад – Градска управа за привреду и
Студентска асоцијација Универзитета у
Новом Саду из Новог Сада под називом
„Space4Women: Закорачимо у свет нових
идеја“;
14. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад – Градска управа за привреду и Удружење „Центар за развој“ из Новог Сада
под називом „Женско иновационо предузетништво – перспективе и могућности“;
15. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад – Градска управа за привреду и
Удружење грађана „Иницијатива младих
Војводине” из Новог Сада под називом
„Innowoman“;
16. Пројекат који ће реализовати Општина
Сурдулица под називом „Јачање капацитета жена предузетница у општини
Сурдулица“;
17. Пројекат који ће реализовати Град Нови
Сад– Градска управа за привреду и Удружење грађана „Иницијатива младих Новосађана” из Новог Сада под називом
„Веће учешће жена у процесу економског одлучивања кроз развој иновационог предузетништва“;
18. Пројекат који ће реализовати Удружење
,,Грађански центар за одрживи развој
– 3. мај“ из Новог Сада под називом
„Жене су снага Србије“;

19. Пројекат који ће реализовати општина
Бојник под називом „Знамо и умемо – незапослене жене и предузетнице Бојника”;
20. Пројекат који ће реализовати општина
Лапово под називом „Глас за женско
иновационо предузетништво”;
21. Пројекат који ће реализовати општина
Трговиште под називом „Inofem9“;
22. Пројекат који ће реализовати Град
Врање и „Регионална развојна агенција
Пчињског округа“ д.о.о. из Врања под
називом „Иновације у функцији развоја
женског предузетништва“;
23. Пројекат који ће реализовати Град Београд – Канцеларија за младе и „Домино
д.о.о.” из Београда под називом „оснаЖЕНА 2019“ и
24. Пројекат који ће реализовати Град Београд – Канцеларија за младе и „Interlink
business centar d.o.o.“ из Београда под
називом „Знањем до циља – унапређење иновационог предузетништва
међу женама“.

4.3.2
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕАЛИЗОВАН 2018. ГОДИНЕ
На основу Програма подршке развоју и
промоцији женског иновационог предузетништва за 2018. годину реализовано је 17
пројеката широм Републике Србије, а у
укупном износу од 100.000.000,00 динара, и то:
1. Пројекат „Фем-Ино“ који је спровео град
Зајечар;
2. Пројекат „Бизнис Анђелина – Развој и
промоција иновативног женског преду-
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зетништва у локалној заједници“ који је
спровела општина Сремски Карловци;
3. Пројекат „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији
Новог Сада“ који је спровео град Нови
Сад – Градска управа за привреду;
4. Пројекат „Space4Woman“ који су спровели Град Нови Сад – Градска управа за
привреду и Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду;
5. Пројекат „Развој иновационог женског
предузетништва у Владичином Хану“
који је спровела општина Владичин Хан;
6. Пројекат „Промоција женског иновационог предузетништва у општинама Расинског округа“ који су спровели општина
Варварин и удружење жена „Калиопа“;
7. Пројекат „Подршка женском иновационом предузетништву у Тополи“ који је
спровела општина Топола;
8. Пројекат „Развој иновационог женског
предузетништва у Лесковцу“ који је
спровео град Лесковац;
9. Пројекат „Women in business“ који су
спровели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење „The Best
Fest“ из Новог Сада;
10. „Знањем до циља – дигитална подршка
за иновациони сектор“ који су спровели
Град Београд – Канцеларија за младе и
„Interlink business centar“ из Београда;
11. Пројекат „Заузми став, развијај идеју!“
који је спровео Град Београд – Канцеларија за младе;
12. Пројекат „Побољшање амбијента за
женско иновационо предузетништво“
који су спровели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење
грађана „Фабрика знања и очувања“ из
Новог Сада;
13. Пројекат „Женско иновационо предузетништво Лозница 2018“ који је спровео град Лозница;
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14. Пројекат „Женско предузетништво – неискоришћен потенцијал друштва“ који су
спровели град Кикинда и Удружење „Панонска иницијатива“ из Кикинде;
15. Пројекат „Женско предузетништво и
иновације у пословању малих газдинстава“ који је спровела општина Косјерић;
16. Пројекат „Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали
Зворник 2018“ који је спровела општина
Мали Зворник и
17. Пројекат „ИновациОНА 2018“ који су
спровели Град Београд – Канцеларија за
младе и Домино доо из Београда.
У оквиру реализованих пројеката додељено је 168 грантова женама предузетницама
за развој иновационих предузетничких
идеја и унапређење пословања, 118 предузетница је користило услуге менторинга,
а кроз обуке је прошло 545 предузетница
и 11 тимова, док је 1598 полазница прошло
едукацију путем онлајн платформе. Одржано је 15 конференција и округлих столова
на којима је учествовало 1417 учесница, 3
студијске посете успешним предузетницама
за добитнице грантова, као и два такмичења иновационих предузетничких идеја
на којима су тимови са најиновативнијим
пословним идејама награђени.
Током реализације пројеката, промоција
женског иновационог предузетништва
реализована је путем електронских и
штампаних медија, као и на друштвеним
мрежама.
Добитницама грантова из Новог Сада су
24.12.2019. године уговоре о додели средстава уручили министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, док је
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за остале добитнице уприличена свечаност
25.12.2018. године, коју је поводом завршетка Програма подршке развоју и промоцији
женског иновационог предузетништва за
2018. годину организовао Кабинет министра у Београду.
1. Пројекат „Фем-Ино“ који је спровео
град Зајечар
Град Зајечар реализовао је средства у износу од 5.044.155,40 динара за пројекат
„Фем-Ино“ у оквиру којег су организоване
обуке, које је похађало 88 жена, а по темама: бизнис идеја, иновације и њихов
значај, финансијски менаџмент, маркетинг
и продаја, менаџмент за почетнике у бизнису, бизнис план за почетнике, правна

регулатива за почетнике у бизнису и SWOT
анализа.
Додељено је 26 субвенција женама иновационим предузетницама. Највећу субвенцију, у износу од 160.000 динара, на име
идеја за иновативност добило је 9 жена,
између осталог, ради производње домаћих
колача на традиционални начин, набавке
хидрауличне пресе за третман неопасног отпада, занатске делатности у изради
сувенира, производње верских свећа са
утиснутим ликовима светаца, набавке интерактивне табле у циљу побољшања услова
у школи енглеског језика, увођења грејања
у објекат преко пица пећи у циљу смањења
трошкова грејања, набавке машине за прераду и конзервирање воћа, набавке опре-
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ме за дубинско прање тепиха центрифугом.
Најмања субвенција, у износу од 74.136
динара, односила се на увођење прве школе шминкања у Граду.
Такође, субвенције су додељене и за
увођење софтверског програма за унапређење рада, увођење платног промета у
трговински објекат, увођење ГПРС система
ради бољег функционисања такси службе,
набавку кавеза за животиње и седишта за
децу за потребе такси превозника, унапређење производње (кожних ташни, киселог купуса), унапређење пружања психотерапије новим методама, као и за набавку
опреме за геодетску агенцију (дронови),
стоматолошку ординацију (безболне анестезије), фризерско - козметичке салоне (лупа
за утврђивање типа коже, трајна шминка, изнајмљивање косе), теретану, фотокопирницу.
Пројектом су реализоване и услуге менторинга за 26 корисница субвенција у трајању
од петнаест сати по корисници.
2. Пројекат „Бизнис Анђелина – Развој и
промоција иновативног женског предузетништва у локалној заједници“ који је
спровела општина Сремски Карловци
Општина Сремски Карловци реализовала
је средства у износу од 6.002.500 динара
за пројекат „Бизнис Анђелина – Развој и
промоција иновативног женског предузетништва у локалној заједници“ у оквиру којег
је 6 жена иновационих предузетница добило микрогрантове. Износ највећег микрогранта износио је 600.000 динара за развој
виртуалног туристичког водича Сремских
Карловаца у облику апликације за мобилни телефон, а најмањег 250.000 динара за
набавку опреме за шминкање. Остали микрогрантови односе се на: набавку опреме

64

за угоститељство, опреме за дизајн одеће,
услуге туристичког смештаја, веб дизајн.
У оквиру пројекта реализоване су обуке
за 47 полазница у три модула предавања.
Првa групa модула – „Нови послови“
састојала се од следећих тема: почетници у пословању, финансијски менаџмент,
продаја и маркетинг, иновативно предузетништво. Друга и трећа група модула
– „Нове професије“ састојала се од тема, у
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вези са развојем каријере у ИТ индустрији,
„Crowfunding“ платформама и „Pitching“ техникама.
Организоване су и две конференције:
„Ignite“ на тему „Иновативно женско предузетништво – услови и елементи успешног
и одговорног пословања“ на којој је учествовало 39 предузетница, као и „Бизнис
Анђелина“, на тему „Иновативно женско
предузетништво – пример добре праксе
предузетница које су опстале на тржишту
више од једне деценије“ на којој је учествовало 29 предузетница.
Такође, у оквиру Божићног базара иновативног женског предузетништва 24 предузетнице су презентовале своје производе,
као што су стари занати, рукотворине, ситни колачи, производња меда, козјег сира,
ратлука, пешкира, вина, хладно цеђеног
уља, умака од парадајза.
3. Пројекат „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ који је спровео град
Нови Сад – Градска управа за привреду
Град Нови Сад реализовао је средства у
износу од 15.000.000 динара за пројекат
„Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ у
оквиру којег су додељени грантови за 44
микро и мала предузећа и предузетничке
радње чији су оснивачи жене или који су
у власништву жена са уделом од минимум
51% у укупном капиталу.
Најмањи износ одобрених средстава по
субјекту износио је 70.000,00 динара и односио се на набавку лиценце - софтвера у
циљу скраћења времена потребног за књижење фактура, док је највећи износ средстава додељен за набавку опреме у висини
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од 550.000 динара, и то машине за прање
веша најновије генерације у циљу смањења
цене коштања услуге услед смањења потрошње струје, као и мембране осмозе са
пратећом електроником која регулише проток воде у циљу квалитетније филтрације
воде, уклањања хлора минерала и других
честица из градске воде, што доприноси
бољем прању возила без трагова.
Финансијска средства су додељена за
следеће намене: набавку опреме, софтвера, израду веб презентације привредног
субјекта, као и израду, увођење и имплементацију HACCP система. Грантови су,
између осталог, додељени за набавку:
апликативног софтверског решења за
потребе пољопривредних произвођача
у сврху омогућавања квалитетније неге
усева, повећања рода и бољих услова
за пласман робе; дигиталне делилице за
тесто ради бржег процеса производње и
уједначења поделе тескта што ће ослободити радни простор и омогућити проширење производње колача; клипног компресора и сушача за убрзање фарбања
предмета и квалитетније фарбање; лобе
пумпе за претакање врућег шећерног
сирупа од казана до хладне посуде што
ће повећати безбедност на раду, убрзати
процес производње и повећати продуктивност; полуаутоматске универзалне
етикетирке за све врсте амбалажа што ће
омогућити бржу и лакшу манипулацију
у производњи; комбиноване машине за
обраду дрвета што ће омогућити израду
нових производа – дрвених елемената
приликом поставке паркета, степеништа,
рукохвата и сл.
Добитнице средстава баве се, између
осталог, пројектовањем информационих
система, пружањем услуга консалтинга,
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инжењеринга и пројектовањем, пружањем
књиговодствених, канцеларијско–административних услуга, услуга заступања и
осигурања, производњом предмета од
дрвета, производњом парфема и тоалетних
препарата, занатским пословима, кетерингом. Такође, делатност жена предузетница
се односи на: центар за стране језике,
стоматолошка ординација, ординација
за гинекологију, аутоперионица, хемијско
чишћење, посластичарска радња, кројачки
салон, козметички салон, фризерски салон,
књиговезачка радња, граверско – печаторезачка радња.
4. Пројекат „Space4Woman“ који су
спровели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Студентска асоцијација
Универзитета у Новом Саду
Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду и град Нови Сад – Градска управа
за привреду реализовали су средства у
износу од 7.263.000 динара за пројекат
„Space4Woman“ у оквиру којег је анкетирано 363 студенткиња од којих 294 похађају
основне академске студије, 50 мастер и 19
докторске студије како би се проценила
природа и динамика предузетничког размишљања и деловања женске студентске
популације Универзитета у Новом Саду,
као и њихов предузетнички потенцијал.
Настојало се да се истраживањем сагледају
намере и ставови женске студентске популације о покретању сопственог бизниса,
процена предузетничких потенцијала, као
и ставови о подршци и мотивацији коју
добијају у току студија, а за покретање сопственог бизниса. Тежило се да се схвати
структура и динамика предузетничких размишљања и деловања женске студентске
популације као и њихових потенцијала.
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Организовано је 5 трибина под називом
„Закорачимо у свет добрих идеја“, на пет
факултета Универзитета у Новом Саду –
Факултету техничких наука, Филозофском,
Природно-математичком, Технолошком и
Пољопривредном факултету. Трибинама
је присуствовало више од 600 студената, а
предавачи из сфере предузетништва, науке и локалне стартап сцене представили
су своје знање и искуство, како из теорије,
тако и из праксе.
Одржано је такмичење иновативних предузетничких идеја „Space4Women“, намењено
студенткињама основних, мастер или докторских студија свих факултета Универзитета
у Новом Саду које желе да предузму иницијативу, размишљају креативно и закораче
у свет предузетништва. Одабрано је 11 тимова са најбољим идејама.
Креирана је база ментора и предавача који
су одржали три блока обука са 11 тимова.
На првој обуци такмичари су представили

своје тимове и идеје, а одржане су радионице које су се односиле на развој бизнис
модела, креативно размишљање, брендирање и диференцирање њихових идеја на
тржишту. На другом блоку обуке такмичари
су представили главне елементе њихових
бизнис модела, а предавачи су држали
предавање о брендирању, маркетингу,
креативном размишљању и истраживању
тржишта. Трећи блок обуке односио се на
тему визуелног идентитета и његове комерцијалне вредности, а такмичари су имали
задатак да покажу своја умећа у презентовању.
Креирана је штампана публикација под називом „Предузетништво из женског угла“, која
је подељене свим учесницама на завршној
конференцији, а која представља комбинацију теоријских и практичних садржаја који
читатељкама треба да омогуће да се упознају
са темом женског предузетништва, а потом
и да развијају своје вештине и потенцијале
радом на практичним вежбама. Такође, креи-
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ран је промотивни филм у којем су приказане
активности реализоване у оквиру Пројекта, а
који је имао за циљ да представи главну идеју
Пројекта и мотивише студенткиње да закораче у свет предузетништва.
Завршна конференција „Предузетништво из
женског угла“, организована је у Пословном
центру у Новом Саду, на којој је учествовало
360 учесника и 20 волонтера. Конференција
се састојала од три дела: Приче о успеху,
панел „Предузетништво из женског угла“ на
којем су говорила успешне предузетнице
и финала такмичења за најбољу студентску
иновативну идеју. У финале такмичења за
најбољу студентску иновативну идеју ушло је
7 тимова који су представили своје идеје, а
стручни жири је одабрао победнике.
5. Пројекат „Развој иновационог женског предузетништва у Владичином
Хану“ који је спровела општина Владичин Хан
Општина Владичин Хан реализовала је
средства у износу од 5.083.000 динара за
пројекат „Развој иновационог женског предузетништва у Владичином Хану“ у оквиру
којег је организована обука за 46 жена, од
којих 31 предузетница/власница фирми и 15
незапослених. Након обука у 4 модула (start
up, припрема бизнис плана, уводу иновације, електронско пословање), пружено је
50 консултантских дана са тренерима.
Додељено је 19 грантова за жене иновационе предузетнице, при чему је највећи
грант износио је 350.000 динара за суфинансирање набавке опреме за штампање, а
најмањи 146.548 динара за набавку опреме
за новоосновани фризерски и козметички
салон.
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Средства су додељена, нпр. за постављење
билборда на плацу који се налази на петљи
Коридора 10 и штампање реклама уз помоћ
плотер штампача, за набавку казана за производњу етеричног уља за потребе козметичких салона, као и за набавку ЦНЦ машине
за израду 3Д светлећих слова за рекламе,
гравуре на рекламним таблама и производњу украсних кутија за накит и паковање.
Добитнице средстава се баве и угоститељством – припремом традиционалних домаћих
специјалитета кухиње југа Србије, израдом
пословних апликација, картонске амбалаже,
шивењем одеће са етно мотивима, производњом природне козметике, торти и колача
на традиционални начин, смрзнутог теста,
дијететских суплемената и др.
6. Пројекат „Промоција женског иновационог предузетништва у општинама
Расинског округа“ који су спровели
општина Варварин и удружење жена
„Калиопа“
Удружење жена „Калиопа“ и општина
Варварин реализовали су средства у
износу од 1.190.148 динара за пројекат
„Промоција женског иновационог предузетништва у општинама Расинског
округа“ у оквиру којег је на манифестацији
„Сајам женског иновационог предузетништва жена предузетница са територије Расинског округа“ учествовало је 44
жена предузетница из свих 6 општина из
округа које су презентовале своје иновационе производе из индустрије услуга,
машинске, туристичке, пољопривредно-прехрамбене и ИТ индустрије.
Такође, у оквиру завршне конференције
у Варварину, на којој је присуствовало 50
учесница, премијерно је приказан филма
израђен у продукцији РТК из Крушевца.

7. Пројекат „Подршка женском иновационом предузетништву у Тополи“ који
је спровела општина Топола
Општина Топола реализовала је средства
у износу од 3.393.350 динара за пројекат
„Подршка женском иновационом предузетништву у Тополи“ у оквиру којег су 22
кандидаткиње успешно завршиле обуку на
тему: развој иновативне пословне идеје,
креативно мишљење, извори иноватив-
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ности, развој тржишта, развој производа,
успостављање продајних канала и финансијски аспекти вођења бизниса.
Менторску и консултантску подршку у области успостављања, односно даљег развоја
властитог посла, понуђену свим корисницама које су завршиле обуку, искористило је
20 учесница. Подршка је реализована кроз
индивидуалне и групне састанке од стране
ментора и консултаната у области предузетништва, пословног планирања, маркетинга,
продаје. Консултације су пружене у области:
анализе и планирања пословања, постављања циљева, анализе и дефинисања
купаца, плана даљег развоја посла и иновативних аспеката пословања, маркетинга
– конвенционалног и онлине маркетинга,
продаје. Такође, корисницама је пружена
стручна консултантска подршка у изради
бизнис планова.
Додељена је директна материјална подршка за 10 предузетничких идеја, од којих 8
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постојећих предузетница и 2 нове у износу
од 300.000 динара по корисници. Средства
су се односила на набавку опреме и репро-материјала, и то за потребе: увођења
новог процеса производње одливака од
алуминијумске легуре, ливења бронзе,
олова за израду сувенира, израде разних
предмета (сувенира и накита) декупаж техником и производња сапуна од етеричних
уља, производње козметичких производа
на биљној основи, пружања услуга у сеоском туризму припремом и служењем
хране по средњевековним рецептима,
оснивања туристичког портала Шумадије,
узгоја и продаје лековитог и зачинског
биља, шивења уникатних венчаница, хаљина и одеће за децу, производње ароније на
сопственој плантажи и прерада у матични
сок и остале производе, браварских услуга
и машинске обраде метала на дорадним
струговима ваљања навоја, као и увођења
социјалних иновација у фризерски салон
кроз најповољније цене посебно за кориснике социјалне помоћи.
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8. Пројекат „Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу“ који је
спровео град Лесковац
Град Лесковац реализовао је средства у
износу од 6.342.331,05 динара за пројекат
„Развој иновационог женског предузетништва у Лесковцу“ у оквиру којег је 36
жена, од тога 9 незапослених жена и 27
власница фирми, прошло кроз програм
обуке за започињање бизниса/унапређење пословања. Незапослене жене
су прошле кроз 2 модула обука – Стартап
и припрема бизнис плана и пословање са
банкама, док су предузетнице едуковане
кроз обуке – припрема бизнис плана и
пословање са банкама, увод у иновације и
електронско пословање.

Додељена су 22 гранта за реализацију иновативне идеје жена предузетница, од чега
2 кориснице средстава нису искористиле
добијена средства. Највећи грант износио је
300.000,00 динара и односио се на набавку
опреме за тапацирање намештаја, производње декоративних предмета, опреме за
потребе логопеда и аудио-рехабилитацију,
сервис гибњева, док се најмањи грант од
270.000,00 динара односио на набавку опреме за остало образовање. Такође, средства су
одобрена за набавку опреме за фризерски
салон; козметички салон; мењачницу; перионицу и тепих сервис; агенцију за вођење
пословних књига; радњу за производњу тканина, сувенира, одевних и осталих предмета;
производњу одеће; производњу хлеба, свежег пецива и колача; кројачку радњу; едукативни центар; производњу парфема и др.
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У оквиру пројекта, извршен је обилазак 22
кориснице средстава са територије града
Лесковцa ради „In-house“ тренинга. У оквиру
овог тренинга извршено је дијагностификовање иновативности – процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности, а кориснице средстава су
током рада са менторима упућене да ураде
детаљну SWOT анализу својих знања и вештина, урађена је процена њихових иновационих потенцијала и анализа иновационог
менаџмента преко алата „Innovate“.
За добитнице грантова реализована је студијска посета приватној фирми из Ниша,
која се бави производњом природне
козметике. Жене су обишле производњу
фирме, а након тога власница фирме је
представила своју успешну пословну причу
женама добитницама грантова.
9. Пројекат „Women in business“ који су
спровели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење „The Best
Fest“ из Новог Сада
Удружење „The Best Fest“ из Новог Сада и
Град Нови Сад – Градска управа за привреду реализовали су средства у износу од
4.950.000 динара за пројекат „Women in
business“ који је имао за циљ да подигне
свест друштва о важности веће партиципације жена у власничким и управљачким
структурама мањих и већих компанија
и предузетника у Србији и унапређењу
знања и вештина код жена у области развоја иновационог предузетништва разменом знања и искуства између потенцијалних и успешних пословних жена. Пројекат
је допринео подстицању предузетничке
иницијативе код жена и повећању информисаности шире јавности о могућностима
женског иновационог предузетништва.
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Конференцији одржаној у Хотелу „Sheraton“
у Новом Саду присуствовало је 50 жена
из света бизниса, медија и културе и 50
студенткиња које желе да се по завршетку
студија буду успешне предузетнице, да покрену свој блог или медиј, да успешно продају своје уметничко дело или организују
концерт. Након конференције за учеснице
је организована тура центром Новог Сада
– „Славне Новосађанке“ и посета изложби
„Перцепције: Жена по мери друштва?“ у
Галерији Матице српске.
Конферецији одржаној у Нишу присуствовало је 120 жена, а организована је кроз две
интерактиване панел дискусије и два предавања која су пружила учесницама могућност
да чују искуства панелисткиња са почетка
њихове каријере, са чиме су се суочавале на
свом развојном путу и како се дана носе са
свим променама у послу и друштву. Одржани су панели „Be a Women in Business“ о значају женског предузетништва за привреду
Србије и „Women in Media & Culture“, као и
предавања „Жене покрећу свет – шта иновације траже од нас?“ и „Коко Шанел – жена
која је обележила историју“.
10. „Знањем до циља – дигитална подршка за иновациони сектор“ који су спровели Град Београд – Канцеларија за младе
и „Interlink business centar“ из Београда
„Interlink business centar“ из Београда и Град
Београд – Канцеларија за младе реализовали су средства у износу од 9.999.999 динара за пројекат „Знањем до циља – дигитална подршка за иновациони сектор“ који
је био усмерен на промовисање женског
иновационог предузетништва, као и да се
заинтересоване жене обуче кроз бесплатна
онлајн предавања, преко лајв стриминга
високог квалитета и да им се пружи потреб-

но знање за пословање од стране квалификованих предавача.
У циљу реализације активности пројекта, израђена је интернет платформа
Znanjemdocilja.rs, а путем које је реализована онлајн едукација великог броја корисника кроз видео и стрим материјале.
У оквиру пројектних активности организован је „Kурс за предузетнице“, који похађало је 1.598 жена и девојака, а укупно је
одржано 30 обука у трајању од 90 минута
по радионици и сва предавања су уживо
емитована. Теме на предавањима су биле:
вештине активног слушања и асертивне
комуникације, развијање бренда на интернету, отварање стартапа (правни оквир),
пословна кореспонденција и комуникација,
feedback – давање и примање информација, започињање сопственог бизниса,
вештине презентовања, вештине продаје,
делегирање послова, порески прописи,
доношење одлука, пословна етика, основе
преговарања, основе рачуноводства, брига
о клијенту, успешно продајно комуницирање, управљање набавком у предузећу,
развијање мотивације и иницијативе код
сарадника, основе HR-а (селекција, евалуација и развој сарадника), маркетиншки алати
за промоцију на интернету, управљање
временом - организација и планирање,
управљање стресом, финансијски извештаји,
тимски рад, технике за поставку циљева, навике успешних људи, лидерство, креативност
и иновације у служби бизниса, резиме свих
предавања – смернице и савети и практични савети за вођење бизниса.
На крају обуке извршено је тестирање полазница, а тест је успешно решило тест 516
полазница.
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11. Пројекат „Заузми став, развијај
идеју!“ који је спровео Град Београд –
Канцеларија за младе
Град Београд – Канцеларија за младе реализовао је средства у износу од 9.956.000
динара за пројекат „Заузми став, развијај
идеју!“ који је промовисан преко четири
платформе: Facebook, Instagram, Youtube
и веб сајта који је постављен на домену
razvijajideju.rs преко кога je промовисано
женско предузетништво и Конкурс за најбољу женску предузетничку идеју.
У оквиру Конкурса за најбољу женску предузетничку идеју, селектовани тимови са 20
идеја прошли су обуку за писање бизнис
плана и презентацију бизнис идеје. Едукација је реализована у просторијама Градске
управе, као и у канцеларијама приватних
компанија које су на тај начин подржале
пројекат, док су едукатори били успешни
појединци из света бизниса, предузетништва и иновација.
Током финалног такмичења, свих 20 финалиста представило је своје идеје, а у
финалном одлучивању Комисија је обавила преглед предложених пројеката и
рангирала их тако што их је вредновала
на основу следећих критеријума: дефиниција проблема коју бизнис идеја треба
да реши, оригиналност идеје, утицај на
квалитет живота грађана Београда, потенцијал примене и развоја, потенцијал за
монетизацију, компетенције тима, општи
утисак о тиму и бизнис идеји, квалитет јавног наступа и представљање бизнис идеје
и квалитет бизнис плана.
Награде је добило пет тимова, а средства
у износу од 2.000.000 динара за освојено
прво место додељена су „Herbalixa“ тиму
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за идеју нове биљне формулацију за борбу
против хеликобактерије, средства у износу од 1.200.000 динара за освојено друго
место додељена су тиму „Извор сеоске
хране“ за идеју унапређења сеоске хране,
средства у износу од 800.000 динара за
освојено треће место додељена су тиму „Art
Lab Conservation Studio“ за идеју дигиталне
реконструкције у области заштите културног
наслеђа, средства у износу од 600.000 динара за освојено четврто место додељена
су тиму „Astra team“ за идеју јујуба хлеба
за боље сутра, док су средства у износу од
400.000 динара за освојено пето место додељена посластичарници „Шума“ за идеју
под називом „Шумски плодови“.
12. Пројекат „Побољшање амбијента за
женско иновационо предузетништво“
који су спровели Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење
грађана „Фабрика знања и очувања“ из
Новог Сада
Удружење грађана „Фабрика знања и
очувања“ из Новог Сада и Град Нови
Сад – Градска управа за привреду реализовали су средства у износу од 3.054.000
динара за пројекат „Побољшање амбијента за женско иновационо предузетништво“ у оквиру којег је едукацију
прошло 256 полазница.
Едукација је реализована у четири дана.
Првог дана, одржано је предавање на
тему: мотивација и оснаживање жена за
успешно предузетништво, као и јавни
наступ као могућност промоције иновативног женског предузетништва. Другог дана
семинара одржано је предавање на тему:
како отворити фирму у Србији, субвенције
и олакшице при отварању фирме, избор
правне форме, поступак регистрације и
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13. Пројекат „Женско иновационо предузетништво Лозница 2018“ који је
спровео град Лозница
Град Лозница реализовао је средства у
износу од 2.539.344,03 динара за пројекат „Женско иновационо предузетништво
Лозница 2018“ у оквиру којег су додељена
средства за 10 пројеката жена иновационих
предузетница, при чему 2 кориснице средстава нису искористиле добијена средства.

први кораци у бизнису. Трећег дана семинара одржано је предавање под називом
„Искуства предузетница и перспективе медијске промоције женског предузетништва“.
Четвртог дана семинара одржано је предавање на тему „Повећање перформанси
пословања кроз призму информационих
технологија“.
Реализацијом Пројекта постигло се подизање свести жена да могу бити успешне и
добре предузетнице. Едукован је значајан
број жена о разним изазовима, али и повољностима покретања бизниса и уласка у
предузетничке воде. Учеснице су обучене
како да јавно наступају при промоцији
свог предузетничког производа у медијима, на сајмовима, семинарима, јавним
трибинама и сл. Такође, едуковане су како
да региструју фирму, како да се определе
за правну форму, како да искористе субвенције које државни органи пружају, као
и које услове морају да испуне како би
реализовале предвиђене субвенције. Обрађена је и тема маркетинга, веб сајтова,
примене информативних технологија.

Средства су одобрена за набавку нове
опреме и обртних средстава, а висина
одобрених средстава за 8 корисница износила је 300.000,00 динара, док су две
кориснице добиле 295.550,00 динара и
294.540,00 динара.
Бесповратним средствима су корисници
вршили набавку нове опреме и обртних
средстава за производању и продају дела
народне ношње и одеће у етно стилу,
опремање цвећарске радње у виду аутомата за продају цветних аранжмана,
опремање апотеке у виду набавке опреме
за галенску лабораторију, опреме за репарацију стилског намештаја, опреме за производњу млечног крем сладоледа, опреме
за преводилачке услуге, фитнес справа и
осталих фитнес реквизита, полуаутоматске
линије за цеђење и пастеризацију сока,
повећање капацитета и проширење асортимана и квалитета постојеће производње.
14. Пројекат „Женско предузетништво
– неискоришћен потенцијал друштва“
који су спровели град Кикинда и Удружење „Панонска иницијатива“ из Кикинде
Удружење „Панонска иницијатива“ из
Кикинде и град Кикинда реализовали су
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средства у износу од 4.545.000 динара за
пројекат „Женско предузетништво – неискоришћен потенцијал друштва“ чији је
циљ био промоција женског иновационог
предузетништва.
Креиран је визуелни идентитет Пројекта са
слоганом „Покрени своју будућност, постани предузетница!“ и „Сама своја шефица!“
и реализована је кампања на друштвеним
мрежама.
Одржано је три (3) округла под називом
„Изазови и шансе за жене предузетнице“ са
женама предузетницама и представницима
установа које покрећу програме подршке
женском предузетништву.
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Први округли сто окупио је осам младих
предузетница и њихова два пословна партнера, а теме су биле: излагање личног искуства о креирању сопственог бизниса једне
предузетнице, анализа доступних субвенција, помоћи и подршке које се могу искористити из јавних средстава.
Тема је била и како добити спонзорства од
локалних привредника, као и како прилагодити понуду могућностима заједнице.
Други округли сто окупио је 18 предузетница, а теме су биле: излагање личног искуства о креирању сопственог бизниса од
стране три предузетнице, прављење бизнис плана за програм Националне службе
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за запошљавање и информације о осталим
програмима подршке.
Трећи округли сто окупио је 29 предузетница и шест њихових пословних партнера.
Теме су биле следеће: SWOT анализа, анализа тржишта, дефинисање производа/
услуге, маркетинг, циљне групе којима је
намењен производ/услуга.

пословању малих газдинстава“ у оквиру
којег је организовано 2 модула обуке за 50
домаћица.

15. Пројекат „Женско предузетништво и
иновације у пословању малих газдинстава“ који је спровела општина Косјерић

Прва обука је обухватила теме: презентација Пројекта; безбедност хране и стандардизација производње, ланац вредности у
агро-бизнис сектору, предности удруживања, промоција и продаја, презентација
примера добре праксе. Друга обука реализована на тему: израда бизнис плана за
унапређење пословања малих газдинстава
и радионица за израду бизнис плана.

Општина Косјерић реализовала је средства
у износу од 4.774.732 динара за пројекат
„Женско предузетништво и иновације у

Додељено је 19 грантова женама предузетницама за набавку опреме за
обављање делатности. Највећи износ
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гранта од 200.000 динара додељен је за
набавку нове пчеларске опреме, опреме за прераду воћа и поврћа, опрема за
производњу и прераду печурки. Најмањи
износ гранта износио је 39.000 динара и
то за набавку нове опреме за обављање
делатности у области млекарства. Грантови су додељени и за набавку опреме
за прераду житарица, обављање пластеничке производње и производњу торти и
колача.
Такође, организована је посета у више сеоских домаћинстава (пијаце традиционалних производа на Златибору, мини млекаре
у Кривој Реци и пршутане у Мушветама), а у
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циљу упознавања почетница у пословању
у малим газдинствима са начином директне
продаје локалних производа у сектору туризма, пласманом традиционалних пољопривредних производа и подршком локалне самоуправе малим произвођачима кроз
пројектно финансирање.
У оквиру пројекта израђен је и постављен
изложбени кутак – дрвене кућице, које се
користе као стална поставка за промовисање пројекта, као и туристичког потенцијала општине Косјерић, а израђена су и
емитована три промотивна спота у којем су
домаћице презентовале њихове производе
и пољопривредна газдинства.
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16. Пројекат „Женско иновационо
стваралаштво и предузетништво Мали
Зворник 2018“ који је спровела општина
Мали Зворник
Општина Мали Зворник реализовала је
средства у износу од 2.339.695,75 динара
за пројекат „Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали Зворник
2018“ у оквиру којег су додељена средства
за реализацију иновационих пројеката 12
предузетници.
Највећи износ додељеног гранта износи
је 234.000,00 динара (2 додељена гранта у
истом износу) и намењен је за унапређење
пекарске производње, посластичарске
производње и проширење асортимана пекарских производа. Најнижи износ гранта
од 142.000 динара додељен је за увођење
иновација у фризерској и козметичкој области. Грантови су додељени и за проширење
и побољшање услова пословања у пчеларству, као и занатско угоститељске радње и
предузећа за чишћење прозора, излога и
фасада.
17. Пројекат „ИновациОНА 2018“ који су
спровели Град Београд – Канцеларија за
младе и Домино доо из Београда
Домино доо из Београда и град Београд
– Канцеларија за младе реализовали су
средства у износу од 5.264.561 динара за
пројекат „ИновациОНА 2018“ чији је циљ
био промоција женског иновационог предузетништва.
Креирана је кампања ка широј јавности која
је имала информативну, али и еманципаторску црту. Задатак је био да се спроведе
промоција и афирмација женског иновационог предузетништва и подстакне развој
женског иновационог предузетништва на

националном и локалном нивоу, као и да
се охрабре жене за покретање сопственог
бизниса и отклоне родно засновани стереотипи, нарочито у погледу жена у иновационом предузетништву.
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Осмишљен је назив и брендинг кампање
„#ИновациОна2018“ и израђена је комуникациона стратегија: „Иновације јесу женска
посла“. Концепт кампање се заснивао на
томе да се жене у јавности ретко помињу
као покретачи иновација и предузећа, а
термин као „женска посла“ користи се као
дерогативни и ниподаштавајући. Кампања
креће од овог негативног стереотипа о томе
шта су женска посла. Стереотип се разбија
позитивним примерима из праксе, самоувереним и храбрим женама у иновационом
предузетништву, које даље постају узори
и мотивација свим женама које тек размишљају о реализацији своје идеје.
У оквиру пројекта израђен је промотивни и радио спота који су емитовани на
социјалним мрежама и у медијима, а организован је и радни доручак, на коме су
присуствовале успешне предузетнице,
министар за иновације и технолошки развој, представници Кабинета министра и
града Београда.

4.4
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ
ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Кабинет министра за иновације и технолошки развој, дизајнирао је уз помоћ
експерата, по први пут, Програм подршке
подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији
Републике Србије (паметни и безбедни
градови).
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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% према
45% у корист урбаних средина. Уједињене
нације процењују да ће до 2025. године чак
70% светске популације живети у градовима
(2018 Revision of World Urbanization Prospects
објављен 16. маја 2018. године од стране
The Population Division of the Department
of Economic and Social Affairs of the United
Nations).
Одржива урбанизација постала је кључ за
одрживи развој наше цивилизације. У том
смислу неопходан је нови талас технолошких иновација усмерен на подизање капацитета градова и општина које ће водити
изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и сигурних градова.
Полазећи од наведеног, на предлог Кабинета министра за иновације и технолошки
развој, Уредбом Владе Републике Србије 05
број: 110-4546/2019-1 од 09.05.2019. године
утврђен је Програма подршке подизању
иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике
Србије за 2019. годину („Службени гласник
РС“, 33/19), а за чију реализацију су Закона о буџету Републике Србије за 2019.
годину обезбеђена средства у износу од
209.475.000 динара.
Општи циљ овог програма је системско
унапређење иновационих капацитета градова и општина кроз свеобухватни приступ
дигиталној трансформацији јавних услуга,
привреде и друштва која треба да омогући
одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини и
повећање квалитета живота свих грађана.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ПРОГРАМИ КАБИНЕТА

Право на коришћење бесповратних
средстава има јединица локалне самоуправе која испуњава услове прописане
Програмом и приложи елаборат којим је
предвиђена имплементација пројекта који
доприноси испуњењу циљева дефинисаних Програмом.
Јавни конкурс за доделу бесповратних
средстава расписан је 17. јуна 2019. године, док је Програмом предвиђено да
су средства у максималном износу од
40.000.000,00 динара по одобреном
пројекту опредељена за реализацију
пројеката којима се имплементирају нове
технологије и модели у оквиру концепта
„паметних и безбедних градова“ који ће живот становника у градовима и општинама
у Републици Србији учинити безбеднијим,
једноставнијим и јефтинијим, а градове и
општине инклузивним, ефикасним и одрживим.
Средства намењена за подршку подизању
иновационих капацитета јединица локалних самоуправа на територији Републике
Србије користе се за реализацију пројеката којима се имплементирају нове
технологије и модели у оквиру концепта „паметних и безбедних градова” у
области:
1.	 Безбедности - кроз успостављање интегрисаних система надзора и контроле,
система упозорења у ситуацијама угро-

жене безбедности, система за реаговање у ванредним ситуацијама и др;
2.	Мобилности и транспорта – кроз
имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети унапређењу мобилности у ширем смислу,
подизању ефикасности управљања саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром, као и једноставнијем и јефтинијем
транспорту грађана;
3.	Јавних и комуналних услуга – кроз
имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети подизању ефикасности обављања јавне и
комуналне делатности;
4.	Дигитализације у јавном сектору
- кроз пројектовање „смарт сити“ програма и имплементацију иновационих
софтверских и хардверских решења која
доприносе ефикаснијем раду локалних
органа и већем задовољству грађана
при коришћењу услуга јавне управе;
5.	Интернет и информационо-комуникационе инфраструктуре - кроз
модернизацију и унапређење капацитета интернет мреже у циљу повећања
доступности интернета и ефикаснијег
пружања дигиталних услуга од стране
јединице локалне самоуправе;
6.	Заштите животне средине - кроз имплементацију иновационих решења
усмерених на повећање енергетске
ефикасности и побољшање квалитета
живота становника у јединици локалне
самоуправе.
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ФОНД ЗА
ИНОВАЦИОНУ
ДЕЛАТНОСТ
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ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ
ДЕЛАТНОСТ

Настанак иновација убрзава се повезаношћу науке, привреде и друштва а унапређење веза између научноистраживачких организација и привредних субјеката
одвија се управо кроз активност Фонда за
иновациону делатност. Фонд је једина државна организација, специјализована за
пружање подршке иновационој делатности
и управљање финансијским средствима
за подстицање иновација. Сходно члану

2 Одлуке председника Владе Републике
Србије донете 3. јула 2017. године, министар за иновације и технолошки развој, др
Ненад Поповић, задужен је да усмерава и
усклађује рад субјеката активних у области
иновација и технолошког развоја, а нарочито Фонда за иновациону делатност.
Основни циљ фонда, унапређење веза
између науке, технологије и привреде и
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Преглед програма Фонда за иновациону делатност и
остварени резултати
ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА
• Износ финансирања: до 80.000 евра односно до 85%
укупно одобреног буџета пројекта
• 2017. одобрено 20 иновативних пројеката укупне
вредности 1,45 милиона евра
• 2018. одобрено 13 иновативних пројеката укупне
вредности 1 милион евра
ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА
• Износ финансирања: до 300.000 евра односно 70%
укупно одобреног буџета за микро и мала / 60% за
средња предузећа
• 2017. одобрено финансирање 5 иновативних
пројеката укупне вредности 1 милион евра
• 2018. одобрено финансирање 9 иновативних
пројеката укупне вредности 2,04 милиона евра
ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
• Износ финансирања: до 300.000 евра, односно до 70%
укупно одобреног буџета пројекта
• 2018. одобрено финансирање 9 иновативних
пројеката укупне вредности 2,25 милиона евра
ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ
• Износ финансирања: до 800.000 динара, односно 80%
укупних трошкова услуге
• У току 2018. додељено 220 иновационих ваучера за
180 малих и средњих предузећа у укупном износу од
140.147.171 динара
• У првој половини 2019. одобрено је 105 иновационих
ваучера за 92 предузећа у укупном износу од 66
милиона динара
ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ
• Износ финансирања: до 50.000 евра
• До краја маја 2019. подржано је 19 иновативних
развојних пројеката са више од 380 хиљада евра
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допринос подстицања развоја иновативног
предузетништва, реализује се кроз следеће
активности:
•П
 одршка иновативном предузетништву,
посебно у раној фази развоја;
• Повезивање научно истраживачке организације и приватних предузећа ради
развоја и комерцијализације иновација;
•П
 ружање могућности за излазак на тржиште нових производа, услуга и технологија;
• Утемељење дугорочне институционалне
подршке државе иновативном предузетништву у сарадњи са међународним
финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором.
Активности Фонда од његовог оснивања
па до данас усмерене су на обезбеђивање
адекватне и благовремене имплементације
успостављених програма, спровођење
ефикасне и конкурентне шеме финансирања иновација и наставак започетих
међународних и регионалних пројеката и
иницијатива.

5.1
ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА
Програм раног развоја намењен је приватним предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба
на тржишту и која имају потенцијал за
стварање нове интелектуалне својине. Циљ
је да се обезбеђивањем финансирања за
развој иновативних технологија, производа
и услуга са тржишном применом подстакне
иновативно предузетништво и омогући

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕ ЛАТНОСТ

Поднети пројекти кроз процес евалуације у 2017. и 2018. години
Програм раног развоја
2017

2018

Број пријављених пројеката

137

143

Број пројеката који су испунили услове подобности

126

138

Број пројеката који су ушли у ужи избор

23

40

Број пројеката којима је одобрено финансирање

20

13

опстанак пословања током критичне фазе
истраживања и развоја. Подносилац пријаве мора бити приватно микро или мало
предузеће у већинском приватном српском
власништву, основано у Србији и не старије
од три године у тренутку пријављивања.
Средства која се додељују могу покрити
највише 85% укупно одобреног буџета
пројекта, док износ финансирања од стране Фонда не може бити већи од 80.000 евра
за пројекте у трајању до једне године. Најмање 15% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди подносилац пријаве
(предузеће) из других приватних извора
независно од Фонда.
На основу Јавног позива у 2017. години
за Програм раног развоја, одобрено је финансирање за 20 иновативних пројеката
у укупном износу 1,45 милиона евра. До
краја првог квартала 2019. године, Фонд је
спроводио активни надзор над финансираним пројектима што подразумева контролу
финансијских извештаја и пратеће документације и контролу напретка развојних
активности на тромесечном нивоу за све
финансиране пројекте. Осим тога, фонд
спроводи редовне мониторинг посете
свим корисницима као и посете које се
тичу контроле утицаја на животну средину
за пројекте који су у обавези да спроводе
План заштите животне средине. До краја

првог квартала 2019. године завршена је
имплементација свих пројеката, а у току
је потписивање „Завршног усаглашавања
Уговора о финансирању“ и уплата средстава за последњи квартал имплементације
пројеката.
На основу јавног позива у 2018. години
за Програм раног развоја, одобрено је финансирање 13 иновативних пројеката, у
укупном износу од 1 милион евра. Имплементација пројеката почела је у четвртом
кварталу 2018. године и трајаће до краја
четвртог квартала 2019. године. У првој половини 2019. године корисници грантова на
кварталном нивоу достављају финансијске
извештаје са пратећом документацијом и
извештаје о напретку развојних активности који ће бити предмет контроле Фонда.
Осим тога, фонд спроводи редовне мониторинг посете свим корисницима, као
и посете које се тичу контроле утицаја на
животну средину за пројекте који су у обавези да спроводе План заштите животне
средине.
У првој половини 2019. године Фонд је
реализовао Програме раног развоја за
које је обезбеђено финансирање у оквиру
буџета Републике Србије, кроз „Пројекат за
унапређење конкурентности и запошљавања“ ( јавни позиви у 2017. и 2018. години)
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и по основу Уговора о Директном гранту
- Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и
средњим предузећима ( јавни позив у 2019.
години).

5.2
ПРОГРАМ
СУФИНАНСИРАЊА
ИНОВАЦИЈА
Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна
знатна финансијска средства за реализацију развојног циклуса технолошких
иновација и покривање високих трошкова
за пренос истраживања у комерцијално
одржив производ. Подносиоци пријава су
микро, мала и средња приватна предузећа
основана у Србији која развијају технолошку иновацију за којом постоји тржишна потреба и имају потенцијал за стварање нове
интелектуалне својине, као и конкурентску
позицију у глобалном и домаћем окружењу.
Износ који додељује Фонд не може прећи
300.000 евра, а реализација пројеката може
трајати најдуже две године. Средства која
Фонд додељује у оквиру овог програма
покривају највише 70% укупно одобреног
буџета пројекта за микро и мала предузећа,
односно до 60% за средња предузећа.
На основу Јавног позива у 2017. години
за Програм суфинансирања иновација,
одобрено је финансирање за 5 иновативних пројеката у укупном износу
1 милиона евра. Имплементација ових
пројеката започела је првом кварталу
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2018. године. Током прве половине 2019.
године, Фонд је спроводио активни надзор над финансираним пројектима што
подразумева контролу финансијских извештаја и пратеће документације и контролу напретка развојних активности на
тромесечном нивоу за све финансиране
пројекте. Осим тога, фонд спроводи редовне мониторинг посете свим корисницима као и посете које се тичу контроле
утицаја на животну средину за пројекте
који су у обавези да спроводе План заштите животне средине.
На основу Јавног позива за финансирање
иновативних пројеката кроз Програм
суфинансирања иновација у 2018. године, Експертска комисија Фонда путем
консензуса, након директне презентације
пројеката, донела је одлуку, коју је усвојио
Управни одбор Фонда, да се суфинансира 9
иновативних пројеката. Укупна вредност
пројеката износи 3,14 милиона евра, од
чега је учешће Фонда у финансирању 2,04
милиона евра. У првој половини 2019.
године корисници грантова на кварталном
нивоу достављају финансијске извештаје
са пратећом документацијом и извештаје
о напретку развојних активности који ће
бити предмет контроле Фонда. Осим тога,
фонд спроводи редовне мониторинг посете свим корисницима, као и посете које се
тичу контроле утицаја на животну средину
за пројекте који су у обавези да спроводе
План заштите животне средине. У првом
кварталу, Фонд је организовао Enterprise
Training, чији је циљ био да корисници
грантова програма раног развоја и програма суфинансирања иновација, унапреде
своје знање из области развоја и стратегије
пословања, заштите интелектуалне својине,
приступа новим изворима финансирања и
слично.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕ ЛАТНОСТ

Поднети пројекти кроз процес евалуације у 2017. и 2018. години

Програм суфинансирања иновација
2017
Број пријављених пројеката

2018
100

75

91

75

Број пројеката који су ушли у ужи избор

9

23

Број пројеката којима је одобрено финансирање

5

9

Број пројеката који су испунили услове подобности

У првој половини 2019. године Фонд је
реализовао Програм суфинансирања иновација за које је обезбеђено финансирање
у оквиру буџета Републике Србије, кроз
„Пројекат за унапређење конкурентности
и запошљавања“ ( јавни позиви у 2017. и
2018. години) и по основу Уговора о Директном гранту - Развој нових производа
и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и средњим предузећима
( јавни позив у 2019. години).
Кроз Претприступне фондове ЕУ (ИПА) за
2014. годину обезбеђено је финансирање
кроз Директни грант пројекта „Развој нових
производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и средњим
предузећима“, односно обезбеђена су
средства за даље финансирање за Програм
раног развоја и Програм суфинансирања
иновација. Уговор о Директном гранту за
реализацију пројекта потписан је 31. маја
2018. године, а имплементација је почела
1. децембра 2018. године. Јавни позив
за подношење пријава предузећа за
финансирање иновативних пројеката
кроз овај програм расписан је 29. марта
и биће отворен до 1. јула 2019. године.
У току трајања јавног позива, Фонд организује презентације и отворена врата.

5.3
ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ
И ПРИВРЕДЕ
Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из
приватног сектора и јавне научно истраживачке организације да реализују
заједничке научно истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове
производе и услуге, односно иновативне
технологије, са тржишним потенцијалом.
Корисници средстава су конзорцијуми који
развијају нове комерцијално применљиве
технологије, услуге и производе из свих
области науке и технологије. Конзорцијуми морају бити сачињени од најмање
једног приватног предузећа и једне јавне
научноистраживачке организације, а могу
највише имати пет чланова. Кроз овај
програм, Фонд додељује суфинансирање
у максималном износу до 300.000 евра
по пројекту, односно максимално до 70%
укупног буџета пројекта када је главни
члан конзорцијума микро или мало предузеће. У случају да је главни члан конзорцијума средње предузеће, Фонд може
обезбедити максимално до 60% укупног
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буџета пројекта. Максимални период имплементације пројеката је до 24 месеца.

Србије кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“.

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте
„Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“,
који се финансира из ЕУ ИПА за 2013. годину, а уз техничку помоћ Светске банке.
Средства за финансирање првог јавног позива су обезбеђена у оквиру средстава ЕУ
ИПА за 2013. годину, у износу од 2,4 милиона евра и буџета Републике Србије у износу
од 1 милион евра, а на основу Уговора о
Директном гранту – „Стварање свеобухватног система за истраживање и развој“.
Средства за финансирање другог јавног
позива који је био расписан у 2018. години
обезбеђена су у оквиру буџета Републике

На основу Јавног позива у 2016. години
за Програм сарадње науке и привреде,
одобрено је финансирање од укупно 3
милиона евра за 14 иновативних пројеката конзорцијума. За финансирање су
одабрани пројекти који имају способан тим,
иновативни потенцијал и јасне развојне
планове, као и довољно квалитета да се
такмиче на међународном тржишту. Имплементација ових пројеката је започела
у првом кварталу 2017. године и завршена
закључно са 28. фебруаром 2019.
Кроз ове развојне подухвате:
• успешно је створено 12 нових производа,
• израђено је 5 напредних прототипа који

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
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ће бити претворени у финалне производе
до краја године,
• освојене су и потврђене 3 нове технологије и технолошка процеса за добијање
производа високе додате вредности,
• 5 пројеката је почело да остварује комерцијалне резултате продајом својих
иновација и очекује се да ће се у наредне
две године видети прави ефекти реализованих развојних активности на пословање
ових предузећа,
• додатно, кроз 5 пројеката је дошло до
трансфера технологије између чланица
конзорцијума и на тај начин су мобилисани знање и интелектуална својина који
су првобитно потекли из домена научноистраживачких организација у јавном
сектору.

Јавни позив у 2018. години за финансирање иновативних пројеката у оквиру Програма сарадње науке и привреде расписан
је 3. октобра и био је отворен до 28. децембра. На расписани јавни позив поднето је
67 пријава за финансирање иновативних
пројеката укупне вредност 25,4 милиона
евра. Након прегледа подобности поднетих пријава, сви подобни пројекти су били
подвргнути међународном процесу евалуације. Експертска комисија је одобрила, а
Управни одбор потврдио, финансирање 9
иновативних пројеката конзорцијума,
у вредности од укупно 2,25 милиона
евра. Закључно са 1. јуном потписани су
сви уговори о финансирању одабраних
пројеката.
Поводом завршетка имплементације пројеката и завршетка реализације Уговора о
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Преглед остварених индикатора Програма сарадње науке и привреде
Индикатори

92

2016

2017

2018

Циљ за цео
Пројекат

Број створених нових веза између
научноистраживачких институција и предузећа из
приватног сектора

6

1

0

5

Број имплементираних заједничких иницијатива
између научноистраживачких институција и приватног
сектора

0

14

0

5

Број развијених нових производа и/или услуга

0

1

7

5

Припремљена објава јавног позива за достављање
пријава пројеката уз пратећи сет тендерске
документације за пријаву, у складу са захтевима грант
шеме

1

0

0

1

Организовано најмање 5 инфо сесија

6

0

0

5

Организовано најмање 10 радионица

10

0

0

10

Примљено најмање 15 пријава пројеката

96

0

0

15

Најмање 10 конзорцијума одобрено за финансирање
кроз Програм сарадње науке и привреде

14

0

0

10

Најмање 5 организација за подршку иновацијама и/или
научноистраживачких организација усвојило праксу
трансфера технологије

0

3

2

5

Најмање 10 корисника гранта у потпуности усвојило
стандарде извештавања у складу са обавезујућим ЕУ
процедурама

0

14

0

10

Развијен и примењен комплет упутстава за мониторинг
и пратеће мониторинг чек-листе

0

1

0

1

Најмањи број запослених у фонду за иновациону
делатност обучених за имплементацију обавезујућих ЕУ
процедура

0

3

1

8

Организовани свечани догађаји за почетак и завршетак
друге компоненте Пројекта: минимум 100 присутних
званица по догађају

1

0

0

2 (1+1)
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Директном гранту - Стварање свеобухватног система за истраживање и развој, као
и објављивања добитника финансирања
по основу другог јавног позива за Програм
сарадње науке и привреде, Фонд је организовао пригодну свечаност, 29. марта 2019.
године у Дому гарде у Београду.

5.4
ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЈЕ
У оквиру „Пројекат подршке истраживању,
иновацијама и трансферу технологије у
Србији”, Фонд је, као организациону целину, успоставио централну Канцеларију
за трансфер технологије (у даљем тексту:
Канцеларија) 2015. године. Задатак Канцеларије је да пружа подршку локалним
канцеларијама за трансфер технологије (у
даљем тексту: ТТО), научноистраживачким
организацијама (у даљем тексту: НИО), као
и другим организацијама које пружају подршку иновацијама, а са циљем да се повећа
њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака.
Свој мандат, Канцеларија испуњава реализацијом Програма трансфера технологије (у
даљем тексту: Програм ТТФ), у оквиру кога се
идентификују истраживања са комерцијалним потенцијалом и којима се пружа даља
подршка како би се комерцијална спремност
подигла на виши ниво. Подршка може бити у
виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње
са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских

средстава за додатни развој проналаска/иновације. Финансијска подршка је у износу до
50.000 евра при чему је за подршку већу од
20.000 евра потребна успостављена сарадња
са приватним предузећем које ће суфинансирати предложени развој пројекта са минимално 30% средстава.
До краја маја 2019. године, подржано је
19 иновативних развојних пројеката
са више од 380 хиљада евра (45 милиона динара). Средства су усмерена ка
даљем развоју проналазака и подршци у
комерцијализацији предложених пројеката
(проналазака). Износ додељених средстава
просечно по пројекту износи око 20 хиљада евра. Само у 2018. години потписано је
осам нових пројеката у износу од 180 хиљада евра (21 милион динара).
Канцеларија је развила 11 услуга, а међу
њима најзначајнији су иновациони ваучери. Иновациони ваучери представљају
једноставан финансијски подстицај који
омогућава малим и средњим предузећима
да користећи услуге научноистраживачког
сектора подигну ниво иновативности својих
производа и постану конкурентнији на
тржишту. На овај начин, кроз коришћење
услуга које нуди научноистраживачки сектор, подстиче се сарадња између науке
и привреде, пре свега сектора МСП, што
представља једну од важних компоненти
развоја конкурентности привреде у Србији.
Максимални износ који се одобрава по
иновационом ваучеру је до 800.000 динара,
односно иновационим ваучером покрива
се до 80% укупних трошкова услуге. Једном
подносиоцу пријаве могу бити одобрена
највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара.
Одобрени иновациони ваучер се мора
искористити у року од шест месеци. Инова-
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циони ваучери се додељују по редоследу
пристиглих пријава, а Фонд доноси одлуку
о додели иновационог ваучера у року од
седам радних дана од дана достављања
пријаве. Целокупни поступак пријаве се
одвија преко портала Фонда за иновациону
делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми.
У 2018. години су реализована два јавна позива (први расписан у децембру 2017. године, а други у октобру 2018. године). За два
јавна позива додељено је 220 иновационих
ваучера за 180 малих и средњих предузећа,
у укупном износу од 140.147.171 динара.
Просечно по предузећу, износ ваучера је
636,7 хиљада динара. Услуге које су тражене
од стране научноистраживачких организација долазе највише из области машинства
и машинског инжењеринга, прехрамбене
индустрије, пољопривреде и биотехнологије. За пружање услуга ангажоване су 44
научно-истраживачке организације. Најза-

ступљенији пружалац услуге је Машински
факултет у Београду, Иновациони центар
Универзитета у Нишу и Институт за хигијену
и технологију меса. Предузећа којима су
одобрени ваучери послују у 49 различитих
општина у Србији, а највише у Београду,
Нишу и Крагујевцу.
У првој половини 2019. године реализован
је један јавни позив за доделу иновациони
ваучера (трећи од успостављања сервисне услуге). На овај јавни позив одобрено
је 105 иновационих ваучера, за 92 предузећа, у укупном износу од 66 милиона
динара. Услуге које су тражене од стране
научноистраживачких организација долазе највише из области машинства и
машинског инжењеринга, прехрамбене
индустрије, пољопривреде и биотехнологије. За пружање услуга ангажовано је
30 научно-истраживачких организација.
Најзаступљенији пружаоци услуга су Машински факултет у Београду, Иновациони

Преглед броја пријава за иновационе ваучере по јавним позивима
Јавни позив

Укупан број
пријава

Број
одобрених
ваучера

Број
потписаних
уговора

Број
одусталих

Број
одбијених
пријава

Први јавни позив

134

118

113

5

16

Други јавни позив

124

107

107

/

17

Укупно

258

225

220

5

33

Преглед износа за иновационе ваучере по јавним позивима
Јавни позив

Укупан износ
тражених
средстава

Укупан износ
одобрених
ваучера

Укупан износ
реализованих
ваучера

Укупан
износ
одусталих

Укупан износ
одбијених
пријава

Први јавни позив

85.120.426,00

74.284.426,00

70.910.722,00

3.373.704,00

10.836.000,00

Други јавни позив

81.008.353,00

69.236.449,00

69.236.449,00

/

11.771.904,00

166.128.779,00

143.236.449,00

140.147.171,00

3.373.704,00

22.607.904,00

Укупно
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ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕ ЛАТНОСТ

центар Машинског факултета у Београду,
Иновациони центар Универзитета у Нишу
и Научни институт за ветеринарство из
Новог Сада. Предузећа којима су одобрени ваучери послују у 33 општинe у Србији,
а највише у Београду, Нишу и Новом Саду.
У првој половини 2019. годинe, Фонд је припремао покретање нове услуге у оквиру
Програма трансфера технологије под
називом Доказ концепта. Ова нова услуга
има за циљ да идентификује истраживања
која имају потенцијал да постану проналасци од комерцијалног значаја. Подршка је
намењена истраживачима са јавних НИО
и свих осталих акредитованих НИО (укључујући и НИО у приватном власништву).
Подршка се одобрава у виду финансијских
средстава која су усмерена ка самом поступку доказа концепта, дефинисања производа
и тржишта, односно тржишног сегмента за
дати производ, евентуалне израде прототипа, додатним тестирањима, за дефинисање
власништва над интелектуалном својином,
као и за менторску подршку у току читавог
поступка. Висина средстава која могу бити
одобрена износи највише 20.000 евра по
пројекту. Успешно имплементирани пројекти
кроз услугу. Доказ концепта представљаће
добру полазну основу за подршку кроз
постојећи сет услуга намењених комерцијализацији проналазака. На овај начин
ће се обезбедити континуална подршка за
пројекте почевши од раних фаза развоја до
пласмана на тржишту, као и одрживост финансирања иновација.

1

5.5
ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕЋА И ИНОВАЦИЈЕ
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Програм за развој предузећа и иновације
Западног Балкана је регионална иницијатива за стварање платформе финансијске
подршке иновативним МСП са високотехнолошким потенцијалом, чије je финансирање одобрено у децембру 2011. године
кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Мала и средња предузећа, кроз ову
платформу, могу да приступе финансирању
кроз три комплементарна механизма финансијске подршке: Фонд за иновативна
предузећа, Фонд за развој предузећа, кредитна линија за гарантовање кредитирања.
Осим тога, кроз овај програм обезбеђена
је и техничка подршка која има за циљ да
унапреди регулаторни оквир од значаја за
иновативна МСП са високим потенцијалом
раста, кроз подршку земљама учесницама
овог програма при спровођењу приоритетних реформи. Кроз координирану примену
комплементарних компоненти, циљ целокупног програма је да подстакне и убрза
развој здравог сектора ризичног капитала
у региону и донесе значајне инвестиције у
предузећа у Србији.
Влада Републике Србије1 је овластила Фонд
да у име Републике Србије предузима активности и потписује документа која уређују
образовање и функционисање Фонда за
иновативна предузећа и програма у целини, као и да приступи поступку уговарања и

Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-3379/2017-1 од 20. априла 2017. године.
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имплементирања активности овог програма. Уговор о упису капитала у вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. ЕНИФ
између Фонда, као овлашћеног представика Републике Србије и менаџмента ЕНИФ-а
потписан је у јуну 2017. године. Фонд је
предузео активности у складу са правилима
пословања овог фонда ризичног капитала
и инвестиционом шемом о механизмима
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улагања, пре свега кроз укључивање у активности фонда ЕНИФ и кроз спровођење
активности промоције и представљања
иницијатива у оквиру целог програма.
До краја маја 2019. године, кроз Фонд за
иновативна предузећа подржано је десет
српских предузећа, са укупно 8,97 милиона
евра.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

НАДЗОР И
КООРДИНАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА
ИЗГРАДЊЕ
ИНОВАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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НАДЗОР И КООРДИНАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗГРАДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Развој иновационог екосистема и одржив
економски раст заснован на иновацијама
немогућ је без инфраструктурне мреже
која ће подржати ефикасну размену знања
и идеја. Управо из тог разлога, пројекти
којима се развија иновациона инфраструктура један су од најважнијих државних
приоритета чијим ће остварењем у будућности наша земља подићи своју економску
снагу и компетитивност у међународним
оквирима.
Да би се ово постигло, поред вишегодишњег законодавног и буџетског плана,
донет је и план изградње иновационе
инфраструктуре кроз коју би се дугорочно
решили постојећи проблеми и осигурала
одрживост иновационог екосистема. У
складу са тим циљем, Кабинет министра
за иновације и технолошки развој у својој
надлежности има шест важних инфраструктурних пројеката који ће обезбедити
равномеран развој и осигурати укључивање свих делова Србије у мрежу националне иновационе инфраструктуре:
• Научно технолошки парк у Нишу,
• Научно технолошки и иновациони парк
у Новом Саду

• Институт за физику - ’ ВЕРОКИО’’ пројекат
у Београду,
• Електронски факултет у Нишу (ламела),
• Биосенс институт у Новом Саду,
• Факултет организационих наука
у Београду (нова зграда).
У циљу успешног спровођења процеса надзора и координације реализације стратешки
важних пројеката на изградњи иновационе
инфраструктуре у Републици Србији, као и
у сврху повећања транспарентности рада
државних органа, реализатори пројекта и
Канцеларија за управљање јавним улагањима су у обавези да Кабинету министра за
иновације и технолошки развој достављају
извештаје на основу потписаних уговора о
реализацији пројеката и утврђених процедура за праћење реализације. У складу са достављеним извештајима и месечним састанцима са реализаторим пројеката, Кабинет на
месечном нивоу, Председнику Владе и квартално члановима Владе, доставља извештаје
о финансијским средствима, евентуалним
непредвиђеним трошковима и одобреним
променама у реализацији пројекта, тренутној фази изградње и набавци опреме, као и
оквирном плану реализације појединих фаза
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и плану окончања свих активности везаних за
пројекте чију реализацију прати.

6.1
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ
ПАРК У НИШУ
Вредност инвестиције: 10 милиона евра
Изградња научно технолошког парка у
Нишу је пројекат од изузетне важности
за развој иновационе инфраструктуре у
јужном делу Републике Србије. Заједно са
Научно технолошким парком у Београду и
Научно технолошким и иновационим пар-
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ком у Новом Саду, НТП у Нишу формираће
основ за даље умрежавање различитих
чинилаца екосистема, али ће обезбедити
и једнаку регионалну покривеност. Површина објекта од око 11.000 m2, обезбедиће
простор за обуку студената за коришћење
напредних технологија и учење кроз праксу.
У погледу садржаја, предвиђено је да
објекат има:
• наставни блок: амфитеатри и сале за
предавања, лабораторије и канцеларије
запослених,
• пословни блок: флексибилни канцеларијски простор, архиве, кухиње,
• блок „Бизнис инкубатора’’ за око 30 стартап компанија,
• блок јавних и комерцијалних простора,
• остало: гаража, комуникације, техника.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НА ДЗОР И КООРДИНАЦИЈА РЕА ЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗГРА ДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Активности на пројекту:
• Реализација пројекта је започела током
2017. године.
• Потписан је Уговор о реализацији и финансирању пројекта „Изградња Научно
технолошког парка у Нишу“ у укупној процењеној вредности 10 милиона евра.
• Градња објекта започета је у новембру
2018. године и динамика извођења радова је задовољавајућа, обзиром да је
извођач ангажовао довољан број радника
и механизације и према планираној динамици биће надокнађен заостатак са самог
почетка радова на градилишту. Такође,
урађена је прва позиција бетонских радова на градилишту, решено је питање подземних вода и у току је изградња стубова.
• Град Ниш обезбедиће пројектантски надзор за поменути пројекат.
• Активности на изградњи недостајуће инфраструктуре су у завршној фази.
• Формирана је Радна група за научно
технолошки парк Ниш у којој су учешће
поред представника града узели и представници Кабинета председника Владе
Републике Србије.

6.2
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ
И ИНОВАЦИОНИ ПАРК У
НОВОМ САДУ
Вредност инвестиције: 20 милиона евра
Кабинета министра за иновације и технолошки развој радио је на реализацији
пројекта изградње Научно технолошког

парка при Факултету техничких наука у Новом Саду. У току изградње, водили су се интензивни разговори са представницима Владе Републике Србије и АП Војводине, предузимајући све неопходне радње у правцу
што брже реализације овог пројекта. У току
разговора, а у складу са датим предлозима,
дошло је до промене концепта на основу ког
је промењено име пројекта у Научно технолошки и иновациони парк Нови Сад.
Поред овога, најзначајнији допринос Кабинета министра за иновације и технолошки
развој односио се на просторну организацију и расподелу простора, којом је утврђено да ће се укупна планирана нето површина Научно технолошког и иновационог
парка Нови Сад од 29.134,50 m2 састојати из
комплекса на 6 нивоа, а да ће бити организована на следећи начин:
• 4.000 m2 за „start-up“ и мање компаније,
• 3.500 m2 за „R&D“ секторе развијених компанија,
•9
 .000 m2 за образовно истраживачки рад
ФТН Нови Сад, од којих ће до 2.000 m2
бити намењено за амфитеатре, конферен-
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напретка пројекта и брзине решавања постојећих проблема. Представници Универзитета, обавестили су министра Поповића
да изградња иде како треба и да су решени
проблеми са оптерећењем конструкције,
као и проблеми енергетског снабдевања.

цијске сале, мултимедијалне и видео сале
и слично,
• 4.000 m2 за научно истраживачке институције од посебног значаја за развој АП
Војводине,
•4
 .971,50 m2 за заједнички радни простор (co-workingspace), у коме се налазе
простор за дружење, банке, компаније
које пружају пратеће услуге, ресторан, теретана и простор за пословање
„CoreInnovationAcceleratorTeam“ који ће
пружати подршку и обезбеђивати неометано функционисање парка (руководилац
финансија, правни саветник, директор
пословног развоја, директор маркетинга,
руководилац технологије и руководилац
рачуноводства),
• 3.663 m2 за гараже и сутерен.
У протеклом периоду, Кабинет министра за
иновације и технолошки развој наставио је
да прати развој и имплементацију пројекта,
за коју је формално задужен Кабинет председника Владе Републике Србије. Министар
Поповић, посетио је 30. октобра 2017. године
градилиште Научно технолошког и иновационог парка у Новом Саду. Након посете
градилишту, министар Поповић се састао и
са представницима Универзитета у Новом
Саду, како би се са њима консултовао око
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Активности на пројекту:
•З
 а извођача радова изабрана је италијанска фирма Италијана конструкционе
у конзорцијуму са фирмом Амига из
Краљева. Пројекат је урадио ФТН Нови
Сад. Договорено је додатно финансирање
пројекта од стране Републике Србије, како
би се објекат завршио у целости.
•У
 току је извођење радова на изградњи
објекта. До сада се изводе радови на изградњи конструкције објекта.
•П
 отписан је анекс I Уговора о условима
финансирања и начину рeализације
пројекта изградње Технолошког парка у
Новом Саду.
•П
 ланирано је да се уговоре и преостали
радови на изградњи објекта, у износу од
око 7 милиона евра. У току је разматрање
на који начин да се спороведе поступак
уговорања ових радова.

6.3
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ ’ ВЕРОКИО’’ ПРОЈЕКАТ У
БЕОГРАДУ
Вредност инвестиције: 5 милиона евра
У складу са одлуком Председника Владе
донетом 3. јула 2017. године којом је овај
пројекат стављен у надлежност министра

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НА ДЗОР И КООРДИНАЦИЈА РЕА ЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗГРА ДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Поповића, Кабинет министра за иновације
и технолошки развој преузео је рад на надзору и координацији реализације Пројекта
Верокио Института за физику у Београду,
који за циљ има изградњу новог едукативног центра у сарадњи са водећим светским
центрима као што су CERN, INFN (мрежа
националних института Италије), и DESY
(највеће научно постројење Немачке). Реализацијом овог пројекта Република Србија
повезаће се са постојећом светском експертизом, чиме ће се обезбедити ефикасније
решавање конкретних проблема везаних за
развој нових генерација акцелератора, као
и решење друштвених изазова у додиру са
областима као што је биомедицина.
У погледу садржаја, предвиђено је да
објекат има:
• научно истраживачки блок: амфитеатри и
сале за предавања, лабораторије и канцеларије запослених, комуникације и остале
техничке просторије,
• програм: суперрачунари, моделирање
комплексних система, велики скупови
података, неинвазивни мерни системи, а
све у циљу решавања различитих изазова
у областима археологије, социологије и
биомедицине.

Активности на пројекту:
• Потписан је Уговор о реализацији и суфинансирању пројекта Вeрокио 2017. године
- пројекат се суфинансира из средстава
кредита Европске инвестиционе банке у
укупној процењеној вредности 5.000.000
евра и реч је о објекту површине 3000 m2
+ зграде постројења за израду прототипова површине 1000 m2.
•У
 говорена је израда Идејног решења и
Пројекта за грађевинску дозволу.
• У току је решавање имовинско-правних
питања у погледу парцеле и разграничавања са суседима.
• Потписивање споразума о деоби парцеле
између Института за физику и Tatic Trade
одложено је јер се у међувремену појавио
податак да је 2014. године поднет захтев за
реституцију од стране бивших власника циглане, чиме је онемогућено потписивање
споразума о деоби парцеле. По решавању
захтева за реституцију биће потписан поменути споразум и предузете потребне
мере за добијање Локацијских услова
•Р
 еалан датум расписивања тендера за
извођење радова је јануар 2020. године,
почетак радова би у том случају било у
пролеће 2020. године, а објекат би био
завршен у пролеће 2021. године.
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6.4
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У
НИШУ (ЛАМЕЛА)
Вредност инвестиције: 5 милиона евра
Изградњом мултифункционалног анекса
од 7000 m2, опремљеног лабораторијском
опремом нове генерације, омогућиће повећање капацитета факултета за примењена истраживања нових технологија, као и за
инкубацију већег броја иновативних предузетничких подухвата.
У погледу садржаја, предвиђено је да
објекат има:
• Два центра изврсности
• за 3Д технологије
• проширену стварност
Активности на пројекту:
• Потписан је Уговор о реализацији и финансирању пројекта „Проширење зграде
Електронског факултета у Нишу” 2017. године.
• Спроведен је тендер за избор извођача
радова за Пројекат „Проширење Електронског факултета Универзитета у Нишу”.
• Изабран је координатор за безбедност и
урађен је План превентивних мера.
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•А
 ктивности на измештању постојеће инфраструктуре су у завршној фази – завршени су радови на измештању топловода,
у току радови за телекомуникациону
структуру и у току су припреме за измештање електроенергетског кабла.
• Положен је камен темељац на градилишту
Електронског факултета у Нишу 6. јуна 2019.
године чиме започиње изградња Ламеле.

6.5
БИОСЕНС ИНСТИТУТ У
НОВОМ САДУ
Вредност инвестиције: 14 милиона евра
Биоcенc је један од водећих европских научно истраживачких института посвећен
савременим примењеним и тржишно оријентисаним истраживањима у области
пољопривреде и хране. За пројекат „Антарес“ Институт БиоСенс је освојио прво место
у Европи у оквиру позива „Хоризонт 2020
– тајминг“ намењеног стварању европског
центра изврсности у научним истраживањима. Буџет пројекта “Антарес” је 28 милиона

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НА ДЗОР И КООРДИНАЦИЈА РЕА ЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗГРА ДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

евра, од чега 14 милиона представљају
бесповратна средства ЕУ, док је 14 милиона
евра обезбеђено из пројекта „Истраживање
и развој у јавном сектору“ финансираном из
средстава Европске инвестиционе банке и
Банке за развој Савета Европе. Укупна бруто
површина нове зграде Института БиоСенс
износиће око 6.200 м2.
На БиоСенс институту у Новом Саду отворен је Центар дигиталне пољопривреде
Србије - пример практичне примене иновативних ИТ решења и дигитализације у циљу
повећања ефикасности и конкурентности
домаће пољопривреде. Поред овога, пуштена је у рад дигитална платформа АгроСенс,
чији су основни сервиси бесплатни за све
пољопривреднике. Платформа омогућава да
мобилни телефон постане алат кроз који се
размењују релевантне информације о активностима пољопривредника. Реч је о подацима који имају практичну примену: сателитско
праћење стања усева, локализовани метео
подаци, подаци о хемијском и механичком
саставу земљишта, дневник активности на
парцели као и каталог семена и хемијских
препарата.
Такође, у Криваји, поред Бачке Тополе,
отворена је прва дигитална фарма која
ће пољопривредницима омогућити да
бесплатно и “из прве руке” науче како да
смање ризике у производњи, троше мање
воде и ђубрива и уложе мање средстава, а
добију веће приносе.
Као један од приоритета у активностима
Кабинета и Института у протеклом периоду
препознат је наставак реализације пројекта
изградње нове зграде Института БиоСенс,
као и проширења капацитета и уписних
квота факултета који су везани за активности
Института.

У погледу садржаја, овај објекат представљаће синергију ИТ сектора и пољопривреде:
• наставни блок: амфитеатри, сале за
предавања, лабораторије са опремом
нове генерације за примењена истраживања нових технологија и канцеларије
запослених – намењено савременим
примењеним и тржишно оријентисаним
истраживањима у области пољопривреде и хране,
• блок ’ чистих соба’’ са припадајућим лабораторијама,
•о
 стало: комуникације, кухиња, техника.
Активности на пројекту:
•Р
 еализација пројекта је започела 1. марта
2017. године.
•У
 припреми је тендер за избор извођача
радова.
•П
 ланиране су две јавне набавке за опрему, од којих ће једна бити спроведена
након завршене изградње објекта. Први
тендер за опрему (10 лотова) објављен је
7. јануара 2019. године и укупна процењена вредност износи 1.116.800 евра.
•З
 авршен је Пројекат за извођење и достављен је Канцеларији за управљање
јавним улагањима на преглед и усаглашавање.
•П
 редузете су активности у циљу измештања хемикалија у власништву Природно-математичког факултета Универзитета
у Новом Саду са предметне парцеле. Потребно је да хемикалије буду измештене у
нови бункер до краја јуна 2019. године.
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6.6
ФАКУЛТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
У БЕОГРАДУ (НОВА ЗГРАДА)
Вредност инвестиције: 5 милиона евра
Пројекат изградње новог објекта подразумева изградњу објекта површине 6000 m2 и на
овај начин постојећа зграда ће моћи боље да
буде искоришћена за организовање наставе
уз примену најсавременијих технологија.
Такође, изградња новог објекта у оквиру Факултета организационих наука Универзитета
у Београду омогућиће да овај факултет упише
750 нових студената сваке године уместо досадашњих 430, што је део активности Владе
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Републике Србије на унапређењу научног и
иновационог екосистема Србије. Овај факултет је препознат као важан чинилац иновационог екосистема у Србији у погледу образовања младих ИТ инжењера.
У погледу садржаја, предвиђено је да
објекат има:
• наставни блок
• нови амфитеатри
• рачунарске учионице
• центри
• гараже
Активности на пројекту:
• Потписан је Уговор о реализацији и суфинансирању пројекта изградње нове
зграде Факултета организационих наука у
јануару 2018. године у укупној процењеној
вредности 5 милиона евра.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
НА ДЗОР И КООРДИНАЦИЈА РЕА ЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗГРА ДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Добијена је сагласност на измену Локацијских услова и пројектант је започео
са активностима на измени Пројекта за
грађевинску дозволу у складу са добијеном
сагласношћу. Поступак је у завршној фази.
• Издата је грађевинска дозвола и урађен је
Пројекат за извођење.
• Урађен је Пројекат за повећање капацитета трафо станице.
• Започете су активности на измештању
дела игралишта које је ЈКП „Зеленило”
Београд уступило факултету, као и активности на изградњи новог дечијег
игралишта од стране радника ЈКП-а.
• Започете су активности на изради Пројекта за обезбеђивање саобраћајница и саобраћајне сигнализације.

6.7
СТАРТАП ЦЕНТАР НИШ ЦЕНТАР ЗА ИНОВАТИВНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
МЛАДИХ
Изградња стартап центра при Електронском
факултету у Нишу започела је 2016. године,
а завршена у септембру 2017. године. У овај
пројекат уложено је 50 милиона динара. Изградња овог центра је веома важан
сигнал за младе инжењере у Нишу и на југу
Србије да држава улаже средства у изградњу
иновационе инфраструктуре која треба да
обезбеди смањење одлива мозгова из Србије, а посебно из региона јужне Србије.

интернационалну промоцију пројеката и
компанија региона јужне и источне Србије,
као и јачања глобалне конкурентности целокупне Републике Србије.
Мисија стартап центра је подршка развоју
предузетништва, пре свега код младих и
студената, кроз охрабривање предузетничких идеја и оснивање нових фирми, као и
подстицање трансфера знања у комерцијализацији технолошких иновација и идеја и
стварање епицентра будућег развоја НТП
Ниш.

Стартап центар доприноси да Ниш постане
регионални центар за динамичан развој
иновативног технолошког предузетништва,

Услуге које стартап центар пружа:
1. Отворени канцеларијски пословни
простор са коришћењем заједничких
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просторија (сала за састанке, сала за
презентације, заједничке просторије) административне услуге (књиговодствене и
правне услуге)
2. Едукација кроз тренинг програме из области предузетништва и специјализоване
тренинге из разних области напредних
технологија, из истраживања тржишта и
из заштите интелектуалне својине,
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3. П
 ерманентни консалтинг и менторинг
програм (помоћ у припреми детаљног
бизнис плана, менаџмент ризика, унапређење квалитета, људски ресурси,
итд.),
4. Умрежавање и промоција,
5. П
 риступ опреми за примењени научноистраживачки рад.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

СРПСКО-КИНЕСКИ
ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК
”МИХАЈЛО ПУПИН„
БЕОГРАД
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СРПСКО-КИНЕСКИ ИНДУСТРИЈСКИ
ПАРК ”МИХАЈЛО ПУПИН„ БЕОГРАД

И

ндустријски парк је развојни концепт који је у својој основи
инструмент приватног и јавног партнерства, осмишљен да
омогући активно и ефективно учешће државе у индустријском и
урбаном развоју, паралелно.
Историјски посматрано, концепт индустријског парка има своје
дубоке корене који сежу до почетка двадесетог века. Са циљем да
створи стимулативни амбијент за убрзану дисперзију технологије парних и електричних извора енергије, америчка администрација је 1905. године започела изградњу Central Manufacturing District
of Chicago, (C.M.D.), следећи детаљно дефинисан развојни план
формирања специфичне урбане инфраструктуре, уз сарадњу са
приватним предузетничким и инвестиционим капиталом. C.M.D.
је по много чему био иновативно решење, почев од специфичног
облика симбиозе урбаног и индустријског развоја, па до облика
укључивања државне администрације у индустријски развој без
ремећења основних принципа ширег контекста тржишне економије. Данас се у теорији индустријског и урбаног развоја C.M.D.
сматра првим модерним индустријским парком.
Слични подухвати су у то време остварени у Великој Британији,
са циљем убрзаног развоја индустрије кроз интензивну изградњу
индустријских центара (фактички, део ширег оквира просторног
планирања развоја) следећи јединствени развојни план који је осмислила и спроводила државна администрација.
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У Европи је концепт индустријских паркова постао актуелан после Другог светског рата, где је коришћен као плански развојни
инструмент за опоравак ратом разорене индустријске базе. Овај
концепт је једним значајним делом био базиран на такозваној
теорији полова развоја, коју је педесетих година двадесетог века
поставио француски економиста Франсоа Перу (François Perroux).
Индустријски паркови који су у то време настајали разликовали
су се по карактеру и величини, али су сви имали два основна обележја: урбани или периурбани простор у којем су настали, био је
детаљно планиран и резиденти, по правилу приватне компаније
из различитих индустријских сектора, морале су да стриктно
следе тај план.
Временом, концепт индустријских паркова се мењао, еволуирајући
ка битно сложенијим, холистичким моделима. Касних осамдесетих појавила се нова генерација индустријских паркова који су
имали израженији фокус на специфичне потребе науке и технолошких истраживања и уз трансформацију модела рада индустријског парка од ад-хок интеракције са приватним сектором ка
планираној и координираној интеракцији типа приватног и јавног партнерства. Током деведесетих година ови процеси су даље
еволуирали ка иновацији и у том контексту селективног развоја
нових технологија и на њима заснованим новим индустријским
секторима. Такође, кључни приоритет постаје и изградња једног
комплексног високоефикасног амбијента за развој бизниса у области нових технологија, уз обезбеђивање врло екстензивне инфраструктуре, која поред индустријске инфраструктуре обухвата
пословну и животну, са резиденцијиним областима, медицинским
услугама, образовним институцијама, трговачким центрима,
спортским центрима. Индустријски парк овим добија форму,
садржај и намену коју данас има, а то је својеврсни облик технополиса у којем се у урбаним условима остварује хармонија између
произвођења и живљења, нека врста антиконцепта савременим
градским целинама које су настале у ери деиндустријализације
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високоразвијених економија, а које су у својој основи, економски и
шире друштвено посматрано, паразитски системи, са екстремним дебалансом у интеракцији урбаног простора са његовим
окружењем. Индустријски парк је данас еволуирао у нови концепт
који је најближи концепту паметног града. Уколико се успешно
имплементира, овај развојни инструмент има потенцијал да генерише позитивне бочне развојне процесе на остатак економског
система кроз такозвани spillover ефекат.
Ефективном подршком државе у формирању и расту ове врсте
индустријских агломерата, затим њихове интеракције са локалним, регионалним и националним иновационим екосистемом,
стимулисање развоја кластерских структура, такође и изградњом сложених логистичких ланаца за стварање вредности
и успостављање ефикасних механизама за промоцију иновације
и нових иновационих индустријских сектора, географске целине
организоване у облику индустријских паркова могу да временом
постану полови (хабови) компетитивности националног нивоа
релевантности, који остварују врло јак утицај на развојне процесе у области индустрије, науке, технологије, образовања и изнад
свега, иновационог система, у националним и регионалним оквирима.
У изградњи индустријских паркова Кина је пронашла концептуално решење за своју убрзану индустријализацију и убрзану урбанизацију. Савршен пример модерног индустријског парка је Suzhou
Industrial Park for high-tech innovation and entrepreneurship, изграђен
на простору који обухвата 360 км2 у области западно од Шангаја.
Изградња Парка је започета 1994. године и још траје. То су мегапројекти националних или регионалних размера, у правом смислу
те речи. Велики подухвати и за велике нације. Карактеристични примери индустријског парка у Европи су Софија Антиполис
(Sophia Antipolis) - „city of science and wisdom“, Француска и Берлин
Adlershof Science City, Немачка.
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Србија је најважнији стратешки партнер
НР Кине у Централној и Источној Европи.
Два народа имају честе контакте на разним пољима и нивоима. Убрзан развој
изузетних политичко-економских односа
Народне Републике Кине и Републике Србије, настављен је новембра 2015. године,
посетом премијера Републике Србије,
господина Александра Вучића НР Кини,
на позив кинеског премијера Ли Кећианга.
Током ове посете, на маргинама самита
НР Кине и земаља Централне и Источне
Европе (самита 16+1), премијер Републике Србије посетио је индустријски парк
у Суџоу. Импресиониран пројектом и
достигнућима НР Кине у развоју паркова
оваквог типа, премијер покреће иницијативу за развој сличног, на територији Републике Србије.
Изразивши жељу о успостављању ближе
сарадње са великим кинеским корпорацијама, у циљу заједничке реализације
значајног броја, по обиму, великих пројеката, српска влада је обавестила компанију China Road and Bridge Corporation
(CRBC) о намери реализације идеје изградње кинеско-српског индустријског
парка.
Наиме, Мост Земун-Борча, први je велики пројекат сарадње Србије и НР Кине
у области инфраструктуре, а исти је изградила компанија China Road and Bridge
Corporation (CRBC). Мост Земун-Борча су
18. децембра 2014. године заједнички пустили у саобраћај премијер НР Кине Ли
Кећианг и тадашњи премијер Републике
Србије Александар Вучић. Изградњом
моста Земун-Борча, који је премијер Србије Александар Вучић назвао мостом
пријатељства између Кине и Србије, CRBC
реализује пројекат који је постао основа
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за даљи развој пословања ове компаније
у Европи. Узевши у обзир висок ниво исказане професионалности и ефикасности,
те велико искуство на глобалном нивоу,
компанија CRBC стекла је велико поверење
српске владе.
На овим основама, CRBC и Влада Републике Србије су 26. новембра 2015. године, у
присуству премијера НР Кине Ли Кећианга
и премијера РС Александра Вучића, потписали ,,Меморандум о разумевању о изградњи индустријског парка у Србији”,
односно о реализацији идеје пројектовања,
изградње, управљања и одржавања индустријског парка.
Након потписивања меморандума, рад на
реализацији пројекта се наставља потписивањем ,,Протокола о сарадњи на развоју
српско-кинеског индустријског парка”,
између Републике Србије, Града Београда
и компаније CRBC, а потом и Уговора између чланова, којим се постављају темељи
за оснивање заједничке пројектне компаније.
Званична посета Кини у циљу
сагледавања оквира успостављања
индустријског парка (Пекинг, Суџоу,
8-12. октобар 2017.)
Министар за иновације и технолошки развој Србије, Ненад Поповић, боравио је од
8. до 12. октобра 2017. године у званичној
посети Кини где се састао са представницима кинеских власти и компанија укључених
у пројекат изградње Српско-кинеског индустријског парка у Београду. Пројекат изградње овог индустријског парка поверен
је кинеској државној компанији CRBC, која
је у Србији изградила мост преко Дунава
између Земуна и Борче, а ангажована је и
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на изградњи аутопута на Коридору 11, на
деоници Сурчин-Обреновац.
Састанак са руководством CRBC (Пекинг,
10. октобар 2017.)
На састанку са руководством CRBC у Пекингу, истакнут је стратешки значај овог пројекта за две државе, о чему говори чињеница
да су председници Србије и Кине, Александар Вучић и Си Ђинпинг, означили овај
пројекат као један од најважнијих пројеката
у оквиру стратешке сарадње две државе.
Србија је веома заинтересована за реализацију овог пројекта јер је то шанса за долазак нових технологија и отварање нових
радних места. Паметна индустријализација,
роботика и иновације су нешто што треба
да буде у основи будућег индустријског
парка.
Изградња индустријског парка у Београду
прилика је да Србија постане средиште за
најмодерније технологије у региону Југоисточне Европе и да је то начин да у Србију
привучемо успешне кинеске и светске високотехнолошке компаније које би у нашој
земљи покренуле производњу, и што је још
важније, отвориле истраживачке и развојне

центре. Тиме се стварају услови за убрзани
технолошки и економски раст Србије и отварање нових висококвалификованих радних места за наше младе инжењере. Пројекат изградње парка ће бити вредан око 300
милиона евра и требало би да га финансирају три велике кинеске банке. Пројекат ће
се реализовати у три фазе: прва вредна око
120 милиона, друга 100 милиона и трећа
80 милиона евра. Меморандум о заинтересованости за учешће у овом парку већ
је потписало више од 40 великих кинеских
компанија.
Посета Кинеско-сингапурском
индустријском парку Суџоу (Суџоу, 11.
октобар 2017.)
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић имао је низ састанака у
Кинеско-сингапурском индустријском парку
у граду Суџоу на југу земље, који је један од
три најбоља индустријска парка на свету.
Том приликом министар се састао са Фенг
Зенгонгом, генералним директором пројектантске компаније АРТС, која је пројектовала индустријски парк у Суџоу, и која ће бити
главни пројектант Српско-кинеског индустријског парка у Београду. Пре 20 година
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на месту индустријског парка Суџоу биле
су мочваре и пољопривредно земљиште, а
данас је то један од најсавременијих центара за иновације и високе технологије у свету. У индустријском парку у Суџоу послује
25.000 компанија, од којих чак 6.000 компанија развија високе технологије. Србија
жели да привуче највеће светске компаније,
и обезбеди трансфер најсавременијег
знања и технологија из света. Изградњом
овог парка у Београду, наша земља ће постати иновациони и технолошки лидер у
региону Југоисточне Европе. Београд ће
на тај начин постати центар „паметне индустријализације“, где ће на једном месту
бити остварен чврст спој науке, иновација и
индустрије.
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У сарадњи са Кинеском академијом за
науку и технолошки развој, која управља
високотехнолошким парковима и изводи
истраживања о иновацијама, конципиран
је предлог успостављања Српско-кинеске
радне групе за подизање капацитета за
иновације која би активно била укључена у развој капацитета људских ресурса и
управљачких процеса индустријског парка.
Предложена су заједничка истраживања
иновационог потенцијала и његовог утицаја на привреду.
Посета високо технолошким и индустријским парковима у циљу стицања
знања и креирања мреже којој би требало
да припада и Индустријски парк када буде
завршен:
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1. Високотехнолошки парк у Шенжену –
најстарији Парк у Кини, из њега потекао
Хуавеј, Леново. Шенжен је проглашен за
најиновативнији град на свету у 2017.
2. Високотехнолошки парк у Шангају који
има политику праћења повратника у
земљу због погодности које парк доноси, али и велики буџет на располагању.
Менаџмент парка је расположен за формирање Алијансе паркова и сарадњу са
Индустријским парком у Борчи. Предложено је успостављање јединственог-препознатљивог креативног простора за
подршку иновацијама, такмичење са
компанијом Алибаба као спонзором. Од
посебног је значаја механизам којим се
утиче на повратак компанија и стручњака
из дијаспоре.
3. Трговински и логистички парк у Шијану
који нуди простор за наше компаније и

подршку у пласману производа. Током
низа састaнака утврђено је да постоји интересовање за слањем својих компанија
у Борчу. Посебан значај овог парка представља чињеница да је у њему почетак
Новог пута свиле.
4. Високотехнолошки парк у Пекингу – Најбољи технолошки парк тренутно у Кини,
20.000 компанија, око 2 милиона директно запослених. Овај парк има 130 милиона евра буџет за интернационализацију
својих компанија и веома су спремни за
сарадњу и промоцију Борче својим компанијама.
5. У
 времену које је пред нама очекујемо
почетак изградње Индустријског парка и
тиме почетак нове ере индустријског развоја Србије заснованог на иновативном
привредном расту.
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Чланови Кабинет министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки
развој, под вођством министра др Ненада
Поповића, сагласно одредбама потписаног
Уговора између чланова, отпочели су рад на
креирању стратешких докумената Уговора
о развоју, Уговора о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу (пројектне компаније) и Пословног плана. Имајући у виду
значај поменутих докумената за реализацију
пројекта, утврђена је динамика, да чланови
Кабинета, најмање два пута недељно, одржавају састанке са представницима компаније
CRBC, у циљу дефинисања и усаглашавања
елемената горе поменутих докумената. Након
вишемесечних, интензивних преговора двеју
страна, постигнут је консензус о циљевима
пројекта, моделу, методама и динамици његове реализације.
Уговором о развоју пројекта дефинисан
је модел реализације пројекта, детаљно су
разрађене обавезе и одговорности уговорних
страна, договорени предуслови за ступање на
снагу Уговора и рокови за њихово извршење.
Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, а на основу Уговора између чланова, дефинисана је власничка структура пројектне компаније, органи
друштва, процес одлучивања и други елементи који ће омогућити ефикасно финкционисање друштва задуженог за управљање
процесом реализације пројекта.
Пословним планом пројекта дефинисан
је ниво улагања уговорних страна, дат је
оквир за дефинисање динамике изградње
предвиђених објеката, финансијски модел
са динамиком инвестирања и проценом
исплативости инвестиције засноване на
концепту нето садашње вредности и интерне стопе рентабилности.
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24. априла 2019. године, током посете делегације Републике Србије Народној Републици Кини, министар без портфеља задужен
за иновације и технолошки развој, др Ненад Поповић, потписао је:
• Уговор о развоју индустријског парка;
• Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу и
• Пословни план пројекта.
Овим чином, стављен је печат на интензивне преговоре о развоју и реализацији
пројекта, који по свом обиму инвестирања
и процењеним ефектима, спада у ред
најзначајних и највећих пројеката у последњих неколико деценија, на територији
Републике Србије.
Сагласно проценама наведеним у пословном плану, планирани ниво инвестирања
пројектне компаније у Индустријски Парк
”Михајло Пупин„ Београд износи укупно
201.370.201 ЕУР.
• Финансијским планом је предвиђено улагање у обртну имовину у износу од 13,598
евра.
Капитализација трошкова финансирања
износи 8,577,730 ЕУР.
Сви претходно наведени износи представљају улагање заједничке пројектне компаније.
Поред наведеног, пројектом је предвиђена
и изградња инфраструктуре око граница
парка (одговорност Републике Србије). Процењен ниво улагања износи 55,646,691 ЕУР.
Имајући у виду концепт индустријских
паркова, те да је велики део земљишта
намењен издавању или продаји инвести-
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Фазе

Објекти

Инфраструктура

Укупно

I

70,330,515 ЕУР

8,882,797 ЕУР

79,213,312 ЕУР

II

43,401,172 ЕУР

18,807,894 ЕУР

62,209,066 ЕУР

III

46,705,078 ЕУР

13,242,745 ЕУР

59,947,823 ЕУР

160,436,765 ЕУР

40,933,436 ЕУР

201,370,201 ЕУР

Укупно

торима, који ће потом, на закупљеним парцелама (купљеним), изградити сопствена
објекте (постројења, фабрике, логистичке
центре итд...), укупан ниво улагања у парк
ће, према проценама, далеко превазићи
горе наведене износе.

и биће свеобухватни парк који укључује
индустријски парк са међународним трговинским центром и високо-технолошким
парком.

7.1.2
ЦИЉ И СТРУКТУРА ПРОЈЕКТА

7.1
ИНФОРМАЦИЈЕ О
ПРОЈЕКТУ

7.1.1
ПОЛОЖАЈ ПРОЈЕКТА
Српско-кинески индустријски парк биће
смештен северозападно од Београда, на
северној обали реке Дунав, која одваја
парк од урбане зоне града Београда. Налази се у близини моста Земун-Борча, на
северној обали Дунава, где магистрални
путеви повезани са мостом, омогућавају
брз транспорт до аеродрома, железнице и мреже међуградских аутопутева.
Према првобитном плану, овај пројекат
ће обухватити површину од 320 хектара

Смештен на северној обали Дунава, овај
пројекат је замишљен као нови покретач
развоја града Београда и Србије у целини. Исти је планиран као модерни парк,
састављен од индустријског парка, међународног трговинског центра и високо-технолошког парка, са помоћним услугама
(садржајима). Идеја је да се, интеграцијом
урбаног и индустријског дела града, у потпуности искористе погодности које нуди
одабрана локација. Заједничка пројектна
компанија која ће бити задужена за реализацију пројекта, припремиће детаљан план
развоја парка, са фокусом на компетитивне
гране индустрије које запошљавају велики
број људи, на стварању повољних индустријских, транспортних и еколошких услове, креирајући базу за привлачење великог
броја компанија, послова и потрошача, што
ће у крајњој линији допринети порасту регионалног БДП-а и стварању нових радних
места.

119

120

7.1.3
ПЛАН ИЗГРАДЊЕ

7.1.4
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ

Парк ће бити изграђен у модерном архитектонском стилу. Посебан нагласак ће
бити на дизајну међународног трговинског
центра и високо-технолошког парка, као
главним деловима пројекта, док ће индустријска зона и логистичко-складиштени
центар бити модуларног дизајна, како би
се обезбедио утисак целине и “ритам” индустријског парка. У највећој могућој мери
примењивање се методи “зелене градње”
како би се постигли циљеви одрживог развоја и хармоније људи, архитектуре и околине.

Пројекат ће се развијати у три фазе.

Планом изградње, у границама парка,
предвиђена је изградња следећих целина:
• Међународни трговински центар - Центар ће бити смештен у југоисточном делу
парка. Чиниће га центар за продају робе
широке намене, логистички и центар за
складиштење робе, изложбени центар,
хотели, ресторани, продавнице итд. Заузимаће површину од око 8 хектара;
•И
 ндустријски парк - Смештен западно
од међународног трговинског центра и
подједнако распоређен на обе стране
главног пута, индустријски парк ће чинити
фабрике, радионице, магацини, административне зграде и услужни објекти. Планиран је на површини од 247 хектара;
•В
 исоко технолошки парк – Сагласно плану,
биће смештен у југозападном делу парка,
западно од индустријске зоне. Обухватаће
зграду технолошког инкубатора, административну зграду за компаније и услужне
објекте. Планиран је на површини од 20
хектара.

Фокус у другој фази биће на развоју индустријске зоне парка. Према плану обухватиће површину од 117,2 хектара, укључујући
98.63 хектара индустријске зоне, 1.37 хектара пратећих комерцијалних објеката и 17.2
хектара путева и зелених површина.

У фази један фокус је на деловима међународног трговинског центра и индустријске
зоне; укључује развој комерцијалних објеката, складишта, објеката за прераду и административне услуге. Сагласно плану, ова
фаза изградње ће обухватати површину од
58.9 хектара, укључујући 8 хектара намењених међународном трговинском центру, 40
хектара индустријског парка, 0.8 хектара
пратећих комерцијалних објеката и 10.1 хектара путева и зелених површина.

Трећа фаза подразумева изградњу и развој преосталог дела индустријског парка
и високо-технолошког парка. Према плану, обухватиће изградњу на 143.9 хектара,
укључујући 108.8 хектара индустријског
парка, 20 хектара високо-технолошког
парка, 1.4 хектара пратећих комерцијалних
објеката и 13.7 хектара путева и зелених
површина.

7.1.5
ЕКОНОМСКИ И ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈ
ПРОЈЕКТА
Према проценама, Српско-кинески индустријски парк ће имати значајну улогу у
подизању БДП- а, запошљавања и куповне
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моћи становника у околини парка. Претпоставља се да ће око 3.000 компанија, које
се баве трговином, различитим гранама
индустрије, високим технологијама, услугама и другим пословима, пословати у парку,
и да ће њихов допринос БДП-у Републике
Србије износити 2,6 милијарде америчких
долара.
Очекује се да ће овај пројекат директно
створити 10.000 нових радних места, а индиректно још 15.000, што ће имати значајан
ефекат на смањење нивоа незапослености
у Републици Србији.

7.1.6
ПРОЈЕКТНА КОМПАНИЈA
Сагласно одредбама потписаног Уговора
о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, које ће руководити процесима пројектовања, развоја, изградње и
управљања индустријским парком, удео
Републике Србије у компанији износи 35%,
док је преосталих 65% компаније у власништву компаније CRBC.
Органе компаније чине скупштина акционара, надзорни одбор од пет чланова, директор, заменик директора. Република Србија именује два члана надзорног одбора
и заменика директора, чија су овлашћења
прецизно дефинисана поменутим Уговором о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу.
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ПРОМОЦИЈА СРПСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА

У оквиру својих активности, Кабинет министра за иновације и технолошки развој
као посебно значајно види своје учешће и
присуство на различитим иновационим форумима на којима се окупљају главни представници и учесници светских иновационих
екосистема. Ово је посебно битно како би
се Република Србија на светској сцени промовисала као земља иновација и како би
се истакли сви потенцијали којима се наша
држава може етаблирати као право место
за инвестиције, чиме се постиже стварање
одрживог екосистема и подизање компетитивности на међународном тржишту.

8.1
СРБИЈА НА
МЕЂУНАРОДНИМ
ФОРУМИМА
Јачање сарадње Србије и Русије у области примене нуклеарне енергије у
мирнодопске сврхе - конференција
Atomexpo 2019 у Сочију
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић и генерални директор

руске државне корпорације Росатом потписали су током међународне конференције
”Атомекспо 2019”, 15. априла 2019. године
у Сочију, два меморандума којима се потврђује и јача сарадња Србије и Русије у
области примене нуклеарне енергије у
мирнодопске сврхе.
Први документ одређује правац сарадње
у области припреме и обуке стручних
кадрова, док се други односи на питања
транспарентности и информисања јавног
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мњења о употреби нуклеарних технологија у мирнодопске сврхе. Министар
Поповић је оценио да је потписивањем
ових споразума отворена нова перспектива у односима Србије и Русије и истакао
да Србија заједно са Росатомом жели да
успостави најмодернији истраживачки
Центар за нуклеарне науке, технологије и
иновације у Србији.
Генерални директор Росатома, Алексеј Лихачов, истакао је значај потписаних споразума уз оцену да је у претходних годину дана
постигнут велики успех у билатералним
односима Србије и Русије у области нуклеарних технологија.
Потписивању меморандума претходио
је радни састанак Поповића и Лихачова
на којем је исказана обострана и снажна
спремност за даљи развој сарадње и спровођење потписаних споразума.
Присуство самиту „Дигитална Кина“
У кинеском граду Фуџоу 6. маја 2019. године
отворен је други самит „Дигитална Кина“,
на којем су приказана најновија достигнућа у развоју информационих технологија
и дигитализацији индустрије, а Србију је
представљао министар за иновације и
технолошки развој, Ненад Поповић, који је
присуствовао свечаном отварању форума,
панелу о дигиталном поморском путу свиле. Он је такође одржао бројне састанке са
представницима кинеских државних институција и компанија.
Под слоганом „Нова динамика, нови развој,
нова достигнућа оснажена информацијама“
на самиту су одржани бројни панели, изложба „Дигитална Кина“ као и конкурс за
најбоље иновације.
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ник Кине Си Ђинпинг, председник Бугарске
Румен Радев, премијер Јерменије Никол
Пашињан, премијер Словачке, Петер Пелегрини, као и генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш. Поред бројних шефова држава, премијера и министара, на форуму је било присутно и више од
200 лидера водећих светских компанија и
око 700 најутицајнијих компанија из Русије.

На самит је позвано 1.500 учесника из целог света, изложбени простор заузимао је
скоро 60.000 метара квадратних, биле су
приказане паметне технологије и опрема
попут препознавања лица и гласа, плаћање
препознавањем лица, аутомобили без возача и 5Г мрежа.

Министар Поповић је, такође, учествовао
са делегацијом у раду овог престижног форума. Током Форума одржан је велики број
билатералних састанака међу којима су
најзначајнији састанци са министром спољних послова Републике Мађарске Петером
Сијартом и министром за економски развој
и технологију Републике Словеније Здравком
Почивалшеком. На састанцима су анализирани резултати досадашње билатералне сарадње и договорени наредни кораци у циљу
унапређења заједничких иницијатива у правцу унапређења иновационих екосистема на
партнерским основама.

Први самит „Дигитална Кина“ одржан је
прошле године, уз учешће више од 520 кинеских компанија, док је Поповић тада био
једини министар из Европе.
Србија мост између Русије и ЕУ - Међународни економски форум у Санкт Петербургу (СПИЕФ) 2019
Међународни економски форум у Санкт
Петербургу (СПИЕФ) традиционални руски
“Давос”, отворен је у Експо форуму 6. јуна
2019. године, а главна тема је била развој и
модернизација енергетског сектора.
На форуму су учествовали, поред председника Русије Владимира Путина и председ-
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Министар Поповић са сарадницима срео
се и са генералним директором Државне
корпорације за атомску енергију Росатом, господином Алексејем Лихачовим,
где су констатовани резултати досадашње
сарадње и прецизирани кораци у наредном периоду везано за изградњу Центра,
унапређење људских ресурса и подизање
свести у области коришћења енергије у
мирнодопске сврхе.
Значајан састанак био је и са делегацијом
Руског универзитета за националну економију и јавну управу под Председником
Руске федерације. Делегација Универзитета
предвођена ректором Владимиром Мауом
исказала је интерес за сарадњу у области
развоја српских кадрова кроз заједничке
програме и размене. У наредном периоду
радиће се на припреми меморандума који
ће дефинисати конкретније правце сарадње.
Министар Поповић је учествовао и на два
панела: Припрема кадрова за економију
будућности и Руско-европски однос данас
и сутра. Током трајања Форума министар је
учествовао и у раду жирија „Међународног
форума младих енергетичара“, који има за
циљ да идентификује младе лидере из области електро-енергетике који у будућности
могу постати носиоци иновативних процеса у електро-енергетским компанијама.
Србија средиште Балкана по питању
дигиталних талената – форум „OPEN
INNOVATION 2017“ у Сколкову (Москва)
Иновациони форум “Отворене иновације
2017” у технопарку Сколково у Москви (1617. октобар 2017. године) окупио је 18.000
учесника и 800 говорника на близу 180 догађаја и панела. Међу учесницима били су
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руски премијер Дмитриј Медведев, власник
кинеског технолошког гиганта Алибаба Џек
Ма, футуриста Мичио Каку, премијер Луксембурга Гзавије Бетел, власник групе Ренова Виктор Векселберг, председник руске
Сбербанке Герман Греф, директорка сингапурске владине агенције за дигитализацију
Жаклин По и многи други.
Министар Ненад Поповић учествовао је
на Панелу „ Дигитални министри“ заједно
са Николајем Никифоровим, министром
веза и масовних комуникација Руске Федерације, Жаклин По, директором сингапурске владине агенције за дигитализацију, Деклан Дизи, бившим директором
за информационе технологије Европске
комисије, Лиам Максвел, представником
за технологију Владе Велике Британије,
Пека Сивонен, директором финског иновационог фонда Текес и Карин Минасјан,
министром за унутрашња тржишта, информатизацију и ИКТ Евроазијске економске уније.
Како је наведено, статистика показује да
је већ данас Србија средиште Балкана
по питању дигиталних талената, односно
инжењерске технолошке елите за домен
информационо-комуникационих технологија. Велики број министарстава уз Кабинет
министра за иновације у Влади Републике
Србије ради на томе да постојеће стање
додатно унапреди и очекује се да Србија
може да постане “силицијумска долина”
Балкана у годинама које су пред нама. Влада Србије различитим мерама стимулише
развој иновација и с тим у вези може се
сматрати да је прва земља у региону која је,
по узору на многе државе у свету, именовала министра за иновације и технолошки
развој. Влада Србије залаже се за политику
промовисања иновација и иновационог
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предузетништва што би требало да укључује смањење бирократије, унапређење
законодавног оквира, повољно опорезивање и олакшано финансирање стартапова. Србија има јединствену перспективу,
између Русије, Европе и Кине, што је чини
повезаном и са западом и са истоком. На
скупу је оцењено да је Србија блиска са ЕУ
и да тај однос може да буде кључни фактор
у финансирању и успостављању високотехнолошке сарадње, али да је и веома близу
Русије, коју је потребно укључити у развој
српске економије засноване на иновацијама. Кина је идентификовала Србију као
стратешког партнера због талента и приступа Европи и европским вредностима.
Руска знања и искуства у области
дигитализације Седми Форум Отворене
иновације 2018, Сколково у Москви
Седми по реду, Форум Отворене иновације
2018. одржан је од 31. октобра до 2. новембра 2018. године у Технолошком парку
Сколково у Москви, са 20.000 учесника из
90 земаља. Реч је о једном од најпрестижнијих светских форума и сајмова иновација
на којем учествују највиши представници
руске владе, званичници страних влада и
држава, руководиоци најуспешнијих руских и иностраних технолошких компанија,
инвеститори, технолошки предузетници и
футуристи. На Форуму је, на 8.000 квадратних метара, представљено 150 иновативних
пројеката из 11 области као што су медицина, екологија, државна управа, паметни
и безбедни градови, култура, образовање,
наука и друге.

наставка интензивног развоја билатералне
сарадње у области иновација и дигиталне
економије.
О примени атома у мирне сврхе на
„Атомекспо 2018“ у Сочију
Атомекспо је један од најзначајнијих догађаја у сфери нуклеарне енергије који организује државна корпорација за нуклеарну
енергију Росатом. Република Србија по
први пут је учествовала на овом међународном форуму у Сочију, а Владу Републике
Србије представљао је министар за иновације и технолошки развој. У оквиру овог
форума министар Поповић је одржао низ
састанака са руководиоцима компанија из
структуре корпорације Росатом са којима је
разговарао о примени атома у мирне сврхе.
Посебну заинтересованост су показале
компаније које се баве производњом опре-

Министар Поповић се састао са замеником
руског премијера за дигиталну економију,
транспорт и комуникације, Максимом
Акимовим, на маргинама Форума, у циљу
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ме за производњу радиофармацеутских
препарата који су најефикаснији начин за
борбу против канцера. На конференцији
је учествовало преко 600 компанија које су
добиле прилику да презентују иновације и
технолошка достигнућа у коришћењу атомске и нуклеарне енергије, пре свега у медицини, пољопривреди и другим индустријама. Како су ови сектори од велике важности
за развој привредног сектора у Србији,
министар Поповић се на форуму састао
са генералним директором државне корпорације Росатом, господином Јевгенијем
Лихачовим са којим је потписана и Изјава
о принципима руско-српске сарадње у
области иновација и технолошког развоја
а у вези коришћења атома у мирнодопске
сврхе. Поменути документ представља основ за будућу сарадњу између Републике
Србије и државне корпорације Росатом.
Српски инвестициони потенцијали Србије на Петербуршком међународном
економском форуму 2018
Министар Поповић је са представницима
Кабинета учествовао на једном од највећих
светских догађаја у свету економије - 22.
Међународном економском форуму у Санкт
Петербургу.
Међународни економски форум у Санкт
Петербургу, који се од 1997. године одржава
у овом граду, а од 2005. године под покровитељством председника Русије, Владимира Путина, окупиља хиљаде посетилаца
и учесника, бројне шефове држава, као и
лидере водећих светских компанија.
Главна тема форума у 2018. години била
је „Стварање економије поверења“, а
сам форум окупио је више од 15 хиљада
учесника и гостију из 140 земаља света. На
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пленарној седници форума су учествовали
Владимир Путин, председник Француске
Емануел Макрон, премијер Јапана Шинзо
Абе и шефица ММФ-а Кристин Лагард.
У току форума министар је учествовао на
панел дискусији „Нови механизми инвестиционе политике: Локомотива раста“, на
којој је учествовао и министар привреде
и трговине Руске Федерације Денис Мантуров. Разговор је био усмерен на коришћење вештачке интелигенције у економији, али и напредним технологијама у медицини, изградњи дигиталне инфраструктуре и коришћењу блокчејн технологија у
пословању и управљању.Министар Поповић је у свом излагању приближио учесницима напредак Републике Србије у многим
сферама као и потенцијале српско-руске
сарадње у иновацијама и технолошком
развоју, дигиталној економији, трговини и
пољопривреди. У оквиру пословног дела
програма учесници су разматрали и утицај
нових технологија на све сфере живота, а
посебна пажња посвећена је дигитализацији и људском капиталу.
Током форума одржан је и низ билатералних састанака са потпредседницима Владе
Руске Федерације – Максимом Акимовим и
Виталијем Мутком, министром привреде и
трговине Денисом Мантуровим, министром
економског развоја Максимом Орешкином,
министром пољопривреде Дмитријем Патрушевим са којим је договорена посета
Републици Србији у нардном периоду,
министром финансија и потпредседником
Владе Антоном Силуановим, потпредседником Владе Татјаном Голиковом и саветником председника Руске Федерације за
економска питања Евсејем Гурвичем, као
и са бројним представницима бизниса и
региона Руске Федерације. Сви састанци
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имали су за циљ структурну подршку Руске
Федерације изградњи иновационог екосистема Републике Србије.
Коришћење нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе - Руска енергетска недеља 2018
Руска енергетска недеља је међународни
форум одржан у октобру 2018. у Москви,
у организацији Министарства енергетике
Руске Федерације и Владе Града Москве
и представља најпрестижнији енергетски
форум у Русији, на ком је поред око 600
учесника чланова влада, руководилаца
енергетских корпорација и људи из бизниса, учествовао и сам председник Руске
Федерације, Владимир Путин.
Министар Ненад Поповић учествовао је
на панелу „Нуклеарна енергија – основа
глобалних партнерстава и савременог
развоја“, и том приликом указао на значај
сарадње Владе Републике Србије са руским
Росатомом, која би требало да резултира
још снажнијим развојем иновационих капацитета у области коришћења нуклеарне
енергије у мирнодопске сврхе.
На панелу “Нуклеарна енергија – основа
глобалних партнерстава и савременог развоја”, поред министра Поповића, учествовали су Алексеј Лихачов, генерални директор руске државне корпорације Росатом,
Петер Сијарто, министар спољних послова
Мађарске, Јафеш Осман, министар науке и
технологија Народне Републике Бангладеш,
Пека Лундмарк, председник и генерални
директор компаније Фортум и Михаил
Чудаков, заменик генералног директора
Међународне агенције за атомску енергију.

На маргинама форума, министар Поповић
одржао је радни састанак са генералним
директором руске државне корпорације
Росатом, Алексејем Лихачовим, током којег
је још једном изражена снажна спремност
обе стране за даљим развојем сарадње у
области развоја и примене “мирног атома”
у Србији.
Повезивањем ка бољем партнерству учешће на министарској конференцији
“Thinking out of the box” у Јерусалиму
“Thinking out of the box”, Међународна конференција на нивоу министара задужених
за науку и технологију у Јерусалиму на којој
је Министар Поповић послао поруку да је
за Србију важно да се повезује на нивоу
региона, како би уз помоћ регионалних
иновационих стратегија била бољи партнер
на европском и светском тржишту.
На маргинама скупа су одржани састанци
са представницима Немачке, Чешке и Јапана, и као епилог ових сусрета очекивана
је сарадња са тим земљама у наредном
периоду у области иновација. Резултат конференције јесте управо размена знања и
идеја међу земљама учесницама, а верује
да ће њени резултати имати одјека у будућности и у Србији.
На конференцији, која је одржана по први
пут, учествовали су министри више од
25 земаља, водећи израелски научници,
добитници Нобелове награде, као и представници дипломатског кора, а о њеној
важности говори и присуство израелског
премијера Бењамина Нетањахуа на свечаности поводом отварања. Thinking out of the
box настоји да прикаже развој, али и напоре Израела да постане једна од водећих
нација када је реч о иновацијама и науци,
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а циљ је и размена искустава земаља у
тим областима. Конференцију је отворио
израелски министар за науку и технологију Офир Акунис уз поруку да је то добра
прилика да се чују људи који су од Израела
створили оно што је данас – нацију са високо развијеном технологијом.
Нова српска иновациона инфраструктура - Поповић једини министар из Европе на првом самиту „Дигитална Кина” у
Фуџоу
Председник Си Ђинпинг је, као гувернер
провинције Фуђијан, промовисао филозофију дигитализације Кине. У годинама иза
нас Фуђијан са главним градом провинције
Фуџоуом постала је носилац дигитализације у НР Кини. С тим у вези Први велики
самит ”Дигитална Кина” одржан је у граду
Фуџоу, регионалном центру провинције
Фуђијан од 22. до 24. априла 2018. године.
На самиту је једна од главних тема била ”остварење услова за развој заснован на
информацијама и дигитална Кина”.
Овај самит је најавио дефинисање нових
политика о ИТ апликацијама, представио
достигнућа на пољу е-governance сервиса и
дигиталне економије, као и рад на платформи за комуникацију између великих компанија у пољу ИТ. Говорници на Самиту били
су истакнути предузетници из НР Кине,
председници компанија Алибаба, Хуавеј,
Тенцент и других. Министар Поповић је
учествовао у раду Самита као једини министар из европских земаља.
У оквиру програма самита ”Дигитална Кина”
одржан је субфорум са фокусом на тему
утицаја дигитализације на изградњу ”Поморског пута свиле” и промоције сарадње
Кине и њених стратешких партнера у овој
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иницијативи. Говорници на овом субфоруму заступали су став да Кина својим примером и улагањима може значајно помоћи
земљама које су учесници у иницијативи
”Поморски пут свиле” и подстаћи њихов
раст и развој, стварајући добру подлогу за
заједничку светлу будућност. Говорећи на
форуму министар Поповић је представио
напор Владе Републике Србије да успостави иновациони екосистем, стављајући акценат на успостављање Индустријског парка
у Београду који ће представљати једну од
кључних позиција на Новом путу свиле.
Поред промоције могуће сарадње и тиме
доприноса изградњи екосистема у Србији,
договорено је успостављање Лабораторије за образовне технологије будућности
између универзитета у Србији и Кини. На
састанаку са лидером Компаније Алибаба,
Џеком Ма, министар Поповић је договорио узајамну посету која би у великој мери
допринела популаризацији иновационог
предузетништва које чини суштинско језгро
иновационог екосистема.
Србија посвећена сарадњи са Кином иницијатива Појас и пут на Инвестиционо-иновационом форуму ЦИЕЗ и Кине
у Софији
Србија је посвећена изградњи заједничке
визије са Кином и земљама Централне и
Источне Европе у оквиру Механизма 16+1,
али и шире иницијативе коју је промовисао
председник Си Ђинпин познатије као ”Иницијатива појаса и пута”. Министар Поповић
је током учешћа на Форуму у Софији указао
на то да земље Централне и Источне Европе добијају значајну подршку од Кине за
развој иновационих капацитета кроз трансфер знања и технологија док дигитална
економија, високе технологије, биотехнологије, чиста енергија, ИТ и инжењерство ма-
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теријала, чине основу будућег економског
раста сваке државе. На маргинама скупа
министар Поповић се састао са замеником
министра науке и технологије НР Кине задуженим за развој иновационих капацитета,
Ли Менгом, са којим је започета активност
око формирања заједничке Српско-кинеске радне групе за подизање капацитета
за иновације. Радна група је на основу тог
договора основана 2018. године, док се, у
Смерницама из Софије, она спомиње као
нуклеус формирања Радне групе са истим
задатком на нивоу формата 16+1.
Нове идеје у потрази за финансирањем
- глобална иновациона конференција
Slush 2017 у Хелсинкију
У новембру 2017. године у Хелсинкију
одржан је Slush17, десети по реду глобални догађај који је на једном месту окупио
скоро 20 хиљада учесника из 130 земаља,
огроман број људи из света бизниса, науке
и политике, али пре свега младих, долазећу
генерацију надарених и креативних девоја-

ка и младића, снажно мотивисаних да своју
будућност остваре у свету бизниса, са уверењем да нове идеје које носе у себи могу
да претворе у успешан предузетнички подухват. По огромној матрици микро-штандова било је разасуто 2600 стартапова,
а уз њих и 1500 инвеститора. На готово
10.000 одржаних састанака заједнички су
трагали за решењем, први нудећи идеје, а
други пажљиво одмеравајући да ли су оне
довољно добре да у њих уложе свој новац.
Искуство које је тим предвођен министром
Поповићем стекао касније је преточено у
иницијативе у смеру оснивања оваквог или
сличног такмичења у Србији.
Регионална стратегија за развој иновација, као предуслов боље конкурентности - конференција IT Hub Connect у
Софији
Министар Поповић је 26. марта 2018. године
отворио регионалну конференцију IT Hub
Connect Софији, на којој је у фокусу било
чвршће регионално повезивање и интегра-
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ција у области иновација, које су од стране
свих држава региона препознате као кључ
за одржив економски раст читавог Балкана.
Током конференције активно се разматрало
покретање заједничке иницијативе за израду
регионалне стратегије за развој иновација
и дигитализацију индустрије, која би била
јединствена платформа и која би омогућила
да се максимално искористе појединачни
капацитети у циљу подизања конкурентности читавог региона. Министар Поповић је
поменуо да Србија остварује раст извоза
ИТ услуга, али и да је овај раст који Србија
остварује, посебно у области дигитализације, последица стратешког опредељења
државе да гради економију засновану на
иновацијама и знању. Он је, такође, говорио о велики и битним инфраструктурним
пројектима у области иновација у Србији.
Потенцијали иновативне Србије - конференција „Innovation and Cooperation &
Sarajevo Unlimited“
Mинистар Ненад Поповић боравио је 5. и 6.
новембра 2018. године у Босни и Херцеговини (Сарајево) где је учествовао на Трећој
конференцији између Народне Републике
Кине и земаља Централне и Источне Европе, под називом „Innovation and Cooperation
& Sarajevo Unlimited“.
У свом излагању на церемонији отварања, министар Поповић је представио
напредак наше земље у области, иновација и технолошког развоја, присутнима је
представио и колики су потенцијали наше
земље у овој области као и да је руководство Републике Србије препознало
значај развоја иновација као важног дела
побољшања економије.
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InnovEIT 2018. годишња конференција
Eвропског института за иновације и технологију (ЕIT)
Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић уручио је најпрестижнију
европску награду за иновације на годишњој
конференцији InnovEIT 4. октобра 2018. године
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у Будимпешти. Награда је уручена компанији
АЛТОИД која је развила апликацију која помаже у дијагностиковању и раном откривању
Алцхајмерове болести чак шест година пре
појављивања првих симптома. У оквиру конференције министар Поповић се састао са
Тибором Навачичем, европским комесаром
за образовање, културу, омладину и спорт са
којим је разговарао о продубљивању регионалне сарадње у области иновација и иновационог предузетништва младих.

8.2
ПРОМОЦИЈА
ИНОВАЦИОНОГ
EКОСИСТЕМА У ЗЕМЉИ
Одличан ИТ и инжењерски кадар
највећа развојна шанса Србије - Српска
дигитална недеља
Министар Ненад Поповић је 3. априла 2019.
отворио конференцију Међународни дан
(International day), у оквиру самита Српска
дигитална недеља. Он је том приликом оценио да је у 2018. остварен извоза ИТ услуга
од 1,135 милијарди евра, што је раст од чак
26 одсто у односу на 2017. годину, у којој је
извоз ИТ услуга вредео 899 милиона евра.
Поповић је навео да ће и ове године ИТ
сектор бити један од кључних фактора раста
БДП-а, поред пољопривреде и грађевинарства, а ако се настави темпо из прошле
године, извоз ИТ услуга би, према његовим
речима, већ за три године могао да се удвостручи и премаши две милијарде евра. Министар за иновације и технолошки развој је
том приликом навео да, када је реч о Србији,
наш кључни компетитивни ресурс за инду-

стријски развој јесте јако инжењерство.
Један од приоритетних задатака Владе Републике Србије јесте да снажан и глобално
компетитиван инжењерски и ИТ сектор ставимо у функцију развоја српске индустрије,
нагласио је Поповић и додао да будући
економски развој Србије треба да буде
заснован на дигитализацији и јачању наше
прерађивачке и производне индустрије.
Министар за иновације и технолошки развој навео је да, када је реч о Србији, наш
кључни компетитивни ресурс за индустријски развој јесте јако инжењерство.
Србија има квалитетан и јако диверзификован образовни систем, са образовним
капацитетима по глави становника, који
је сврставају у сам врх Европе. Министар
је истакао да у области високошколског
образовања, Србија располаже са 4 универзитетска центра у Новом Саду, Београду,
Крагујевцу и Нишу, који су готово идеално
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географски распоређени и чине “магистралу знања Србије”. Такође, изразио је задовољство чињеницом да на Београдском
универзитету од преко 100 хиљада студената, 42 хиљаде се едукује на 17 факултета
из “СТЕМ” области (наука, технологија, инжењеринг, математика), а од тога 33 хиљаде студената студира инжењерство на 11
инжењерских факултета који покривају све
инжењерске дисциплине, од пољопривреде, па до електротехнике и машинства.
Конференција „Недеља иновација“ у
организацији АФА
Министар Ненад Поповић учествовао је у
„Недељи иновација“ коју је организовала
АФА – Асоцијација за повезивање жена и
њихово активно учешће у друштвено важним пројектима, 21. маја 2019. у Београду.
“Недеља иновација” је место сусрета и
повезивања привредника, научно-истраживачке заједнице, студената и иновационе
заједнице како би заједно радили на подстицању иновација у Србији.
Овом приликом, министар је изјавио да је

Србија препозната као земља са дугом и
светски признатом традицијом инжењерског образовања и знања и да је наш образовни систем изнедрио одличне инжењере
који су данас носиоци раста српске привреде заснованог на иновацијама и знању.
Министар је истакао да важност равномерног регионалног развоја, те је напоменуо програм везан за развој регионалних
стартап центара како би млади људи и у
другим градовима Србије, а не само у Београду, Новом Саду и Нишу, развијали своје
идеје и оснивали стартап компаније. Жене
су подједнако способне као и мушкарци, а
и бољи студенти, али их има мање у предузетништву, те кроз програм подстицања
женског иновационог предузетништва,
могу да добију подршку за своје идеје.
Отварање Међународног сајма технике
и техничких достигнућа
Министар за иновације и технолошки развој, Ненад Поповић, отворио је 21. маја 2019.
године, 63. Међународни сајам технике и
техничких достигнућа у Београду који ће у
наредна три дана окупити више од 600 домаћих и страних директних и индиректних
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излагача и других учесника из више од 30
земаља. Он је навео да је Србији потребна
модерна дигитална индустрија заснована на
платформи индустрије 4.0 како бисмо наставили да снажно економски напредујемо. На
сајму су учествовали домаћи, али и излагачи
из Белгије, Аустрије, Македоније, Данске,
Египта, Чешке, Француске и др.
Најбоља инвестиција године
“Ауреа 2019”
Министар др Ненад Поповић присуствовао
је додели награда за најбољу инвестицију
године „Ауера 2019“ коју је успоставио бизнис портал еКапија, 28. марта 2019. године.
На самој додели признања представљене су изванредне предузетничке идеје и
пројекти од којих неки већ сада могу да
буду глобално конкурентни.
Компанија Baby Food Factory из Београда
добитник је награде за инвестицију године
у Србији Ауреа 2019, коју пословни портал
еКапија додељује 11. годину за редом а министар је уручио награду лауреату на свечаној додели у београдском Аероклубу и
том приликом истакао да је свака компанија
која је ушла у избор за инвестицију године
заслужила да добије признање Ауреа 2019.

О потенцијалима мале и средње
привреде на конференцији посвећеној
МСП сектору
Министар за иновације и тенхолошки развој Ненад Поповић, 14. маја 2019. године
отворио је конференцију „SMEs 2019“ која
је одржана под слоганом „Снага малих и
средњних предузећа (SME) - подстицај и
раст предузећа“.
Конференција је организована од стране
TGI Group International, а под покровитељством Конфиндустрије Србије, Уније
послодаваца Србије, Удружења пословних
жена Србије и Српске асоцијације малих и
средњих предузећа.
Конференција је посвећена разматрању
различитих изазова у пословном оkrужењу

137

и начинима како их превазићи и олакшати
пословне процесе и операције, као и како
створити нове пословне прилике за сектор
мале привреде у циљу остварења раста и
побољшања целокупног економског статуса у земљи и региону.
Циљ конференције био је да се пружи
адекватна платформа за дискусију међу
заинтересованим странама укључујући
представнике Владе, стручњаке и аналитичаре, представнике предузећа из Србије и
региона, као и представнике медија.
Министар Поповић је том приликом нагласио да је будућност у малим и средњим
предузећима, а да држава настоји да младима после завршетка фалкултета и средње
школе помогне да покрену своју стартап
компанију и тако започну неки иновациони
и технолошки процес који сигурно може
донети будућност и њиховом граду и целој
Србији. Инфраструктуру за то, држава ће
обезбедити и отварањем регионалних иновационих стартап центара.
Поповић каже да су инжењери највећи
потенцијал који Србија има за будућност,
а да је будућност Европе и целог света пре
свега у области вештачке интелигенције и
роботике у чему, наглашава, Србија може
да буде изузетно конкурентан партнер.
Истакао је да је економија базирана на
знању будућност Србије, те да је то Србија
препознала и да ИТ индустрија сада значајно утиче на БДП Србије. Будућност је у
новим технологијама, а мала и средња предузећа и јесу основ за то.
Навео је да је цела Европа препознала као
проблем заостајање у технолошком развоју
малих и средњих предузећа у односу на тех-
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нолошки ниво највећих светских корпорација. Зато, како је рекао министар Поповић,
цела Европа прави програме како да мотивише мале и средње привреднике да подигну технолошки ниво својих предузећа и државе и раде и на тој и помоћи и прављењу
стратегија, те да ће Србија, користећи и
знања европских колега и колега из САД,
Кине и Русије, такође, омогућити да мали и
средњи привредници буду мотивисани да
подигну технолошки ниво својих предузећа.
То значи да у предузећа укључе роботе и
најновије технологије, каже Поповић и наводи да они то неће финансирати сами, већ ће
у томе моћи да рачунају на помоћ државе.
Он је изнео уверење да ће се индиректно,
кроз неко време, сигурно све то многоструко вратити држави неколико пута.
Велика привреда треба да апсорбује
решења стартапова: конференција о
корпоративним инвацијама
Министар за иновације и тенхолошки развој, Ненад Поповић, отворио је 30. октобра
2018. године, прву конференцију „Корпоративне иновације“, која је одржана под слоганом: „Иновације значе бизнис“.
Циљ конференције био је да створи платформу за размену идеја и алата дизајнираних за
покретање иновација, као и да пошаље поруку за бизнисе и индувидуалце који настоје
да користе иновације и трансформишу их у
мерљиве пословне резултате, да ће им на
том путу додатно помоћи нове технологије и
проналажење нових бизнис модела.
Догађај је, кроз стварне студије случаја, посетиоцима пружио перспеткиву о томе шта
корпорације могу да науче од стартапа, конкретним корацима ка усклађивању иновација
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са корпоративном стратегијом и савете за
развијање интерне културе предузетништва.
Приликом обраћања на отварању конференције, министар Поповић је истакао да
Влада Републике Србије жели да подстакне
јачање везе између корпорација и стартапова, и то кроз изградњу инфраструктуре,
стварање екосистема и креирање подстицајне пореске политике. Он је указао на
сјајне примере српских стартап компанија
чије су иновације довеле до партнерства са
највећим светским корпорацијама.
Министар Поповић је нагласио да такву сарадњу треба развијати и унутар националне
привреде и позвао компаније које послују у
Србији да прате актуелности у стартап екосистему и буду отворене да апсорбују идеје
талентованих инжењера и предузетника.
О дигиталној трансформацији
кроз примену ИТ на регионалној
конференцији БИЗИТ 2017
Министар Ненад Поповић отворио је конференцију „БИЗИТ 2017.“ у Београду и том
приликом истакао да развој иновација и ИТ
сектора треба да покрене дубоке процесе
дигиталне трансформације и да доведе до
заокрета Србије ка новом моделу друштва
базираном на широкој примени дигиталних технологија. Влада Републике Србије
кроз Кабинет министра за иновације и
технолошки развој ради на изградњи и унапређењу законског оквира којим се регулише развој одрживог националног иновационог екосистема, са циљем да се изгради
подстицајан амбијент за запошљавање и
економски развој базиран на високим технологијама. Када се говори о дигитализацији градова, у том простору се ослањамо
на искуства оних који су по том питању већ

много тога урадили и успешно дигитализовали своје градове. Кабинет жели да
кроз дигитализацију услуга градске управе
омогући квалитетнији и јефтинији живот
за грађане. Развој и примена напредних
решења из области паметних градова, а
посебно оних везаних за јавни транспорт и
пружање комуналних услуга, биће у фокусу
активности Кабинета у следећој години.
Отварању конференције присуствовали су
и Александар Чепурин, амбасадор Русије у
Србији, и Алона Фишер-Кам, амбасадорка
Израела у Србији. Током два дана конференције учесници су дискутовали о актуелним
темама у сфери иновација и ИТ као што су
дата центри, безбедност података, интернет
ствари, ИТ образовање и запошљавање, развој пословних софтвера, телекомуникације
и другим. Кабинет министра за иновације и
технолошки развој је учешћем на овој конференцији још једном потврдио своје правце
деловања, који су усмерени на стварање напредних решења за олакшан и квалитетнији
живот грађана Републике Србије.
Промоција иновационог предузетништва младих са немачким ГИЗ-ом на
конференцији „Национални дијалог за
запошљавање младих“
Министар за иновације и технолошки
развој отворио је „Национални дијалог
за запошљавање младих: нови приступи,
нови изазови“ 1. новембра 2017. године. Том
приликом је истакао да Влада Републике
Србије кроз стварање амбијента за развој
иновација и иновационог предузетништва
доприноси запошљавању младих. Кабинет
министра за иновације и технолошки развој
део својих активности фокусира на подстицај развоју предузетничких курсева на свим
нивоима образовања. Један од главних
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циљева Кабинета министра јесте промоција
младих, а нарочито женског иновацоног
предузетништва. Кабинет је одредио приоритете у овој области и ту ће имати подршку партнера као што су Институт Европске
уније за иновације и технологије, Светске
банке, ЕБРД-а, као и подршку великог броја
земаља. Циљ је подршка предузетницама
кроз конкретне акције и специфичну подршку усмерену на развој њихових иновационих и креативних потенцијала.
Иновације: покретачка снага
швајцарско-српских економских односа
Швајцарско-српска трговинска комора
(ШСТК) организовала је 15. новембра 2017.
године конференцију „Иновације: покретачка снага швајцарско-српских економских
односа“ у Научно-технолошком парку у
Београду. Као најистакнутији говорници,
на овом скупу учешће су узели амбасадор
Швајцарске у Србији и у Црној Гори г. Филип
Ге, министар за иновације и технологије
у Влади Србије Ненад Поповић, као и др.
Оливије Кутел, руководилац за европске јавне односе Федералне Политехничке школе
из Лозане. Филип Ге, нагласио је да су иновације кључне за развој швајцарско-српских
односа. Значајно је напоменути да је конференција одржана непосредно пре доношења плана помоћи Владе Швајцарске
Републици Србији у периоду 2018-2021. Кроз
остваривање ближе сарадње са Швајцарском констатовано је да се може покренути
дигитална трансформација друштва. Млади
инжењери и ИТ стручњаци чине базу и
ресурс дигиталне трансформације, а Влада
усмерава напоре ка потпуној дигитализацији
и унапређењу законског оквира који регулише развој националног иновационог екосистема, како би модернизовала индустрију
и учинила је конкурентном регионално и
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глобално. Њ.Е. амбасадор Ге је поменуо да
су до сада српски и швајцарски истраживачки тимови сарађивали у оквиру 22 пројекта
вредна више од 250 милиона евра, а у оквиру актуелног ЕУ програма „Хоризонт 2020“,
нарочито у областима инфраструктуре истраживања и информационо-комуникационих технологија (ИКТ).
О могућностима за запошљавања
младих предузетника на
Привредном форуму младих
Привредни форум младих организовао
је, 13. децембра 2017. године, Сајам омладинског предузетништва. Присутнима се
на отварању обратио министар Поповић
који је истакао да је пројекат „Пут младог
предузетника“, у којем је учествовало више
од 60 младих предузећа и успешних предузетничких компанија, одличан пример како
наша земља треба да изгледа данас и у будућности. Министар је истакао да су управо
млади људи носиоци економског развоја, а
иновације, технологије и предузетништво –
платформа за успешну Србију. Прилика која
се у оквиру сајма отворила за промоцију
рада Кабинета наишла је на веома позитиван одјек.
Циљ Кабинета је да се број младих предузетника увећава из године у годину. Србија је
окренута економском развоју кроз дигиталну
трансформацију друштва, иновације и предузетништво, а од посебне важности је развој
предузетништва код младих што је и била
порука министра Поповића на овом скупу.
Crowdfunding као потенцијални
извор финансирања
Министар Поповић и амбасадор Немачке у
Србији, Томас Шиб, отворили су 25. септем-
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зова са којима ће се свет суочити у наредној
деценији, те да је због тога важно радити
на едукацији грађана и успоставити ближу
сарадњу међу државама региона у борби
против ове претње. Такође је нагласио да је
један од стратешких приоритета Владе свеобухватна дигитализација, од индустрије и
јавне управе до образовања и једног ширег
развојног контекста изградње друштва базираног на знању, али и да такав приоритет не
може бити остварен на прави начин уколико
се не обезбеди сигуран сајбер простор.

бра 2018. године регионалну конференцију
Belgrade Crowdfunding Convention. Том приликом су представљени начини како мали
и средњи бизнис у Србији може да дође до
нових извора финансирања, уместо досадашњег традиционалног начина, када почетници траже новац од банке или државе.
Crowdfunding је потпуно иновативна платформа за финансирање малих и средњих
бизниса, као и стартап компанија и има
огроман успех у свету и изванредан раст.
До сада су кроз поменуте платформе, у свету остварене инвестиције вредне више десетина милијарди долара, а овој индустрији
предвиђен је раст од преко 300 милијарди
долара до 2025. године.

Улагања у иновациони екоситем расту Четврти међународни форум о сарадњи
у организацији Развојне агенције Србије
Министар Ненад Поповић је на Четвртом
међународном форуму о сарадњи који је
16. новембра 2018. одржан на Златибору
истакао да је за изградњу иновационог екосистема и подршку компанијама ове године
обезбеђен пет пута већи буџет, а у идућој
години планирано је да средства за ино-

Немачка је спремна да подржи Србију у овој
врсти финансирања имајући у виду значај
подршке за бизнис и приватни сектор.
Нови изазови у Сајбер безбедности конференција „Сyber Security“
На догађају који је 8. новембра 2018. године,
лично отворио министар Поповић, поручио
је да је Сyber Security један од највећих иза-
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вациони развој буду још већа. Министaр
Поповић је истакао да је Србија одабрала
пут иновационог раста и јасно ставила до
знања да своју индустрију и економију жели
да дигитално трансформише, и да је за
изградњу иновационог екосистема и подршку компанијама обезбеђен пет пута већи
буџет у току 2018. године. Такође је поменуо
да се у идућој години планира додатно
увећање средства за иновациони развој.
У научно-технолошке паркове се улаже
више од 70 хиљада евра, предвиђено је покретање нових регионалних иновационих
стартап центара, биће настављен програм
подршке женском иновационом предузетништву, а као нови програм уведена је
подршка у иновационом развоју локалиних
самоуправа кроз „smartcity“ и „safecity“.
Министри региона уједињени око
заједничке дигиталне будућности Конференција Innovation Talk 2018.
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номију Марија Габријел, Исмир Јуско, министар комуникација и транспорта Владе
Босне и Херцеговине, Ален Шеранић,
министар науке и технологије Владе Републике Српске, Артур Бобовнички, директор
Словачке иновационе и енергетске агенције, Јован Деспотовски, директор Фонда за
иновације Македоније, као и бројни представници институција и компанија у Србији.
Учесници су се сложили да су иновациони
екосистеми земаља у региону постали
кључни покретачи економског и друштвеног развоја, те да је неопходно да се будући привредни развој заснива на новим
технологијама, вештачкој интелигенцији,
роботици, виртуелној реалности, блокчејну,
интернету ствари, биг дејта аналитици.
Министар Поповић је истакао да је Србија
постигла велики напредак у развоју иновација и дигитализацији и да можемо да будемо поносни на успех наших инжењера. Напоменуо је да имамо велики број компанија
које су глобални ”шампиони” у областима
у којима послују. Оне извозе производе из
Србије у цео свет и тиме стварају додатну
вредност за нашу економију и друштво.

Београд је 29. новембра 2018. године био
домаћин регионалне министарске конференције о иновацијама, под називом
InnovationTalk 2018, која је организована под
покровитељством Кабинета министра за
иновације и технолошки развој. Овом приликом у Београду су се окупили најрелевантнији актери регионалног иновационог екосистема који су дискутовали о најважнијим
трендовима у области технолошких иновација, као што су државне дигиталне агенде,
четврта индустријска револуција (Индустрија
4.0), технологије будућности, паметни градови, сарадња корпорација, стартап компанија
и друге, са циљем представљања најзначајнијих трендова у тој области.

Мартин Керн, директор Европског института за иновације и технологије, рекао је
да Србија и земље региона имају велики
потенцијал у области иновација и могу
много тога да понуде. Ситуација би, према
његовим речима, била још боља када би
постојала ближа сарадња између земаља
региона по питању иновација и иновационог предузетништва. Такође, поменуо је да
постоји огроман потенцијал, али се не ради
довољно на његовом коришћењу, посебно
у домену науке и истраживања.

На конференцији су учествовали Европска
комесарка за дигитално друштво и еко-

Међу најважнијим темама из области технолошких иновација биле су – вештачка
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интелигенција, роботика, виртуелна реалност, блокчејн, биг дејта, паметни градови,
сарадња корпорација и стартап компанија
и друге.
Развој шампионских компанија у
области иновација - конференција
“Тhe Economist: Свет у 2019”
На отварању конференције “Тhe Economist:
Свет у 2019”, 13. децембра 2018. године, министар Поповић је рекао да Србија прати
процесе у Европи и своју развојну политику
усмерава у правцу изградње паметне индустрије која ће стварати нову вредност на
глобалном тржишту. Навео је да је будућност
Србије у вештачкој интелигенцији, роботици
и дигитализованој производњи, те да Србија
иновације разуме као економску категорију.

Министар Поповић је истакао пример производње шинских возила у Крагујевцу у
партнерству са Сименсом, као одличан спој
српског инжењерског потенцијала, сјајних
услова за инвестиције које омогућава влада
Републике Србије и технолошког знања
које ће Сименс донети у Србију. Србија је
водећа инжењерска сила на Балкану, има
моћан образовни ресурс, те будући да су
инжењери мотор сваке индустрије, министар Поповић је врло оптимистичан.
Развој иновационе инфраструктуре се
наставља изградњом иновационих и научно-технолошких паркова у Новом Саду
и Нишу, као и индустријског парка у Борчи.
Такође, настављају се и програми изградње
регионалних стартап центара јер је намера
да се пруже једнаке шансе за развој младих
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на читавој територији Србије, као и подршка развоју женског иновационог предузетништва, напоменуо је Поповић.

за домен производних технологија. То је
највећи ресурс који Србија има – наши инжењери”, поручио је министар.

Нове генерације инжењера услов за
иновативност - МИТЕФ 2018

Заједничка визија иновационог раста
Србије и Русије - Први дигитални
дијалог

Министар др Ненад Поповић, 12. децембра
2018. године, поздравио је учеснике дводневног форума “Машинство и иновационе
технологије -МИТЕФ 2018”, поручивши им
да “Вештачка интелигенција, роботика,
флексибилна аутоматизација, представљају
простор у којем Србија треба да тражи
свој будући и садашњи индустријски идентитет”. Дигитална трансформација српске
индустрије и образовање нове генерације
инжењера један је од основних задатака
Владе Србије, поручио је министар
за иновације и технолошки развој.
Образовање нове генерације инжењера,
генерисање нове технолошке елите, наш је
примарни задатак. Србија већ има спремну
и образовну али и иновациону структуру,
а то су четири универзитетска центра у
којима се деценијама образују инжењери
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Интензивна сарадња министра Поповића
са партнерима из Руске Федерације, како са
државним органима тако и представницима различитих организација, резултирала
је одржавањем Првог дигиталног дијалога
Србија – Русија. Током посете Владимира
Владимировича Путина Србији 17. јануара
2019. године одиграо се овај иновативно-технолошки форум на коме су учешће
узеле најиновативније компаније из Србије
и Русије које послују у дигиталном простору.
Дијалог је одржан у организацији Кабинета
министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Привредне
коморе Србије са српске стране и Агенције
за стратешке иницијативе са руске стране.
Током интензивног једнодневног догађаја,
уз присуство највиших државника и топ
менаџмента организација из Русије и Ср-
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бије, на различитим панелима, дискусијама, округлим столовима, билатералним и
мултилатералним састанцима размењена
су најсавременија искуства у примени
дигиталних технологија у пољопривреди,
управљању градовима, телекомуникацијама, креативној индустрији и развоју иновационе инфраструктуре у ширем смислу. Као
резултат Првог дигиталног дијалога проистекле су многе конкретне пословне активности које ће имати далекосежан утицај
на иновациони, а самим тим и привредни
развој Републике Србије.

да је дигитална економија један од приоритета Србије и да је ИТ један од малобројних
сектора чији извоз у последње две године
расте брже од увоза што га чини најздравијом привредном граном у Србији, чији су
приходи од услуга у претходној години били
већи од прихода туризма и транспорта, те
да је ИТ дао кључни допринос расту БДП-а
и смањењу спољнотрговинског дефицита.
По брзини раста извозу ИТ услуга у целој
Централној и Источној Европи са Србијом
се може мерити још само Литванија. Министар Поповић је напоменуо да ће уз стимулативне мере и уз промену закона, за које
пословна заједница тврди да су “уско грло”
за пословање извоз наших “газела”, брзо
растућих компанија из ИКТ сектора може
још бар неко време да расте по просечној
стопи од најмање 20 одсто.
Министар је истакао и важност укључивања
у четврту индустријску револуцију, јер је
Србија у претходне три деценије пропустила две технолошке револуције и нема
луксуз да пропусти још једну. Потенцијал
за отварањем радних места у ИТ фирмама
је изузетно велики, а нарочито са аспекта

Без иновација дигиталне економије
нема привредног раста
Министар Ненад Поповић учествовао је
на Копаоник бизнис форуму 5. марта 2019.
године, када је у оквиру панела „Утицај развоја инфраструктуре, иновација и активне
политике запошљавања на раст” истакао
значај дигиталне економије као једног
од приоритета Србије и потребу за много
већим укључивањем информационо-комуникационих технологија у сва подручја
економије и друштва. Истакнуто је, такође,
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креирања имиџа земље, јер странци почињу Србију да препознају као државу са
квалитетном, а не јефтином радном снагом.
Министар је подсетио и на значајне инвестиције у иновациону инфраструктуру. У
изградњу индустријског парка у Борчи биће
уложено скоро 300 милиона евра. Овим
пројектом Србија постаје најзначајнији партнер Кине на информационом путу свиле
у Европу. Када цео комплекс буде завршен
у њему ће моћи да послује око 3.000 пре-
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дузећа, за које је процењено да би могла
да повећају БДП Србије за више од 22 милијарде евра или за чак седам процената.
У парку ће директно бити креирано близу
10.000, а индиректно 15.000 нових радних
места што ће допринети даљем смањењу
стопе незапослености, нагласио је министар.
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Н

аша економија је индустријска. Друштво у којем живимо је
индустријско. То је лекција коју смо научили готово преко
ноћи, када је пре десет година, на јесен 2008.година, глобални економски систем захватио цунами тешке финансијске, а затим и
економске кризе, највеће после такозване Велике депресије која је
давне 1929. године захватила Америку, затим се проширила на
читав свет и после силних турбуленција у трагању за решењем
увела нашу цивилизацију у највећи рат у историји човечанства,
Други светски рат. Пуцање финансијског мехура развојног концепта базираног на услугама, утопијског концепта убрзаног
раста у непостојећем постиндустријском друштву, показао је
да је реална економија, односно њена кичма, а то је manufacturing
индустрија, и даље мотор економског и сваког другог друштвеног развоја и просперитета, а да је фабрика, кључни конструкт
прве индустријске револуције, далеко од концепта који је превазиђен. Напротив, ништа није тако продуктивно као фабрика.
Ништа тако ефикасно не може да задовољи потребе модерног
друштва као фабрика. Фабрика је и даље базни градивни блок
генеричких основа сваке друштвене заједнице, и зато, вероватно највећа иновација икад (која није техничка или технолошка,
већ организациона!). Професор Ангелберт Весткамтер (Engelbert
Westkämper) са Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and
Automation, IPA, водећи стратег Европе за домен индустријског
развоја, у свом говору на једној конференцији одржаној 2010. године
у Севиљи, између осталог рекао је и следеће: „‘A factory is where a
society concentrated its value creation ... No factories, no value creation,
no welfare!’ ... a зaтим дaљe дoдao: ‘Social and political attention is on
consumption, i.e. cost creators. But how much attention is spent on value
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creation ...“. То су била времена када је Европска комисија, свесна дубине економске кризе која је претила да у потпуности поништи
укупни економски развој остварен од формирања велике заједнице
европских народа, прво донела Европски економски план за опоравак, као хитну меру реакције на кризно стање, а затим формулисала своју нову индустријску политику за наредну деценију кроз
документ који започиње реченицом: „‘Now more than ever, Europe
needs industry and industry needs Europe.“ и тиме ушла у најопсежнији програм иновирања технолошких основа своје економије и
њену масовну реиндустријализацију.
Али, фабрике се мењају. Оне еволуирају са друштвом и технологијом. Фабрике у 21. веку разликују се од стереотипа фабрике из
времена прве или друге индустријске револуције, или из времена
када је кроз концепт креативне деструкције започело њихово
масовно пресељавање у тада неразвијене азијске економије са
примамљивим обиљем ниско плаћене радне снаге. Реиндустријализација Европе, а такође и других средина са развијеним економијом које су плански деиндустријализоване у протеклих пола
века, захтева нову генерацију фабрика, фабрике ЗА будућност и
фабрике СА будућношћу. То су нови технолошки ентитети који
настају под императивом компатибилности са новом производном парадигмом масовне кастомизације, али и императива
компатибилности са процесима рапидне урбанизације и другим
друштвеним мегатрендовима, и уз то, које додатно морају да
буду прилагођене контексту економија са добро плаћеном радном снагом, тзв. High Wage Countries (ценовна компетитивност
остварена кроз оквир ниско плаћене радне снаге је политички
неодржив концепт реиндустријализације за развијене економије!).
Овако широк корпус захтева императивног карактера пред науку
и истраживачко-развојну заједницу намеће задатак развоја нове
генерације производних технологија.
Одговор се тражи у масовној дигитализацији, у роботизацији, у
паметним роботима и вештачкој интелигенцији, суперфлексибилним производним структурама које се својим технолошким
могућностима могу поредити са перформансама човека, и једним генералним концептом такозваних кибернетско-физичких
производних система. Такође, решења се траже и у новим производним процесима, попут дигиталне материјализације, примене
ласерских технологија и слично, које треба да значајно унапреде и
прошире производне основе базиране на такозваним конвенционалним технологијама. Од суштинског значаја је да се иновација
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производних технологија одвија хармонично на холистичким основама.
Добар пример је Америка која је за време Обамине администрације покренула грандиозни програм за масовни повратак сектора за производњу производа ручне израде на тло
Америке кроз општи оквир Inshoring процеса, који је између
осталог, базиран и на стратешкој одлуци изградње 45 националних института за иновације у области производних
технологија, користећи као узор немачки систем Фраунхофер друштва које чини 82 специјализована института: „‘The
Obama administration is proposing new program that could lead
to breakthroughs in manufacturing technologies. In August 2012,
the President laid the early groundwork for a plan to help revitalize
American manufacturing through the development of innovative
technologies and processes that could address McCue’s challenge. At
the center of the administration’s plan are so-called Manufacturing
Innovation Institutes—public-private hubs comprised of industry
leaders, universities, and the federal government working together to
advance manufacturing. Funding comes from an initial government
investment over five years that must be matched or exceeded by
corporate and educational partners“.
Европа улаже сличне напоре кроз општи оквир European Industrial
Renaisance, којим се пред европску истраживачку заједницу и европску науку поставља нови задатак масовне технолошке иновације производне базе Европе са коначним циљем изградње нове
генерације производних технологија за нову генерацију европских
фабрика (Digital Factory, Smart Factory, Virtual Factory, Learning
Factory, Teaching Factory, Factory as a Good Neighbor, ... су неки од
иновационих програма и приоритета), које ће Европи у деценијама које долазе обезбедити лидерску позицију у индустријском секторима, глобално. Ти програми су превасходно везани за концепт
Европских технолошких платформи и унутар тога индивидуалну
технолошку платформу ManuFutura (The European Technology
Platform on Future Manufacturing Technologies, укључујући и Food
Manufacturing), затим програме приватног и јавног партнерства
PPP Factories of the Future и PPP Robotics, за које су изграђени одговарајући институционални ресурси: The European Factories of the
Future Research Association (EFFRA) и euRobotics AISBL (Association
Internationale Sans But Lucratif)). Такође, Европа даље наставља
да јача ову политику кроз изградњу система грандиозних паневропских иновационих структура смештених у оквиру European
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Institute of Innovation and Technology (EIT),), као сто EIT KIC Digital,
EIT KIC InoEnergy, EIT KIC RowMaterials, EIT KIC Food и најновији,
успостављен током 2019. године, EIT KIC Digital, EIT KIC InoEnergy,
EIT KIC RowMaterials, EIT KIC Food EIT KIC Digital, EIT KIC InoEnergy, EIT
KIC RowMaterials и EIT KIC Food. EIT KIC Food иновационе заједнице
су дугорочни колаборативни програми, интегрисани у троугао
развоја.
Слични процеси се одвијају и у Кини кроз низ стратешких инструмената од којих је најзначајнији Made in China 2025. Такође, Јапан
гради свој програм иновације производних технологија, Society 5.0
(Super Smart Society, Keidanren razvojna vizija, 2016), чија је посебност
у томе што се иновациони екосистем дубоко усађује у друштвени
контекст и битно излази изван суженог оквира дигиталне иновације индустрије Европе кроз контекст Industry 4.0, који је конципиран у Немачкој од стране Академије инжењерских наука acatech, а
онда интернационализован кроз политички оквир.
Претходно описани трансформативни процеси глобалног производног система отварају фундаментално питање нове поделе
рада, овог пута између човека и машина. Иначе, на изворном
принципу поделе рада који подразумева поделу сложених производних процеса на скуп елементарних операција, настала је такозвана Фордова линија, или амерички модел индустријализације,
Фордизам као економски концепт који је омогућио практичну
променљивост парадигме масовне продукције која је облазила 20.
век и представља суштину економског развоја кроз оквир Друге
индустријске револуције. Питање нове поделе рада имплицира
различите аспекте промена на тржишту рада и осмишљавања
нових програма за образовање, где су такође потребне иновације
које ће пружити прихватљиве одговоре за друштво.
Као и европска, економија Србије се налази у сличној ситуацији,
у стању тешке деиндустријализације, мада су механизми генезе тог процеса били битно другачији. Али, друштвене потребе
су исте како би се обезбедила економска, еколошка и општа
друштвена одрживост, а то је масовна индустријализација националног економског система.
Србија има императив паметне индустријализације, односно убрзани излазак из фазе индустријализације базиране на нискотехнолошким секторима и „индустрије мишића“. Србији су, као и Европи
потребни роботи, много робота, како би свом МСП сектору у
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блиској будућности обезбедила потребне технолошке перформансе, продуктивност и компетитивност, као кључни предуслов
за ефективно укључивање у немилосрдну арену глобализованог
тржишта. Ограничавање на унутрашње тржиште није одрживо
решење. Широко отварање економије Србије, пре свега индустрије
ка свету је кључна полуга успеха (мале економије имају императив
отворености!). Са овим у вези, Србија има потребу промене националне парадигме индустријског развоја од развоја категорички
базираног на страним инвестицијама ка парадигми ендогеног
развоја, у којој ће стране инвестиције, наравно добродошле, бити
сведене само на једну од компоненти изградње националног индустријског система. Баланс између ендогене и егзогене компоненте у
индустријском развоју је од фундаменталног значаја (јака ендогена
компонента привлачи квалитетну егзогену!). За такав амбициозни
иновациони циклус националне економије Србија има све предуслове, почев од респективне али заборављене индустријске традиције,
па затим изузетне геостратешке позиције, јаких политичких партнерстава са водећим економијама света, Немачком, Италијом,
Кином, Русијом превасходно, па до снажног корпуса инжењерства,
који је вероватно један од најзначајнијих ресурса, односно неоткривена компаративна предност.
Корисно је подсетити се да Србија има снажну универзитетску
инфраструктуру за образовање СТЕМ и инжењерског ресурса.
Тако на пример, само на Универзитету у Београду током 2018.
године, на свим нивоима студија на укупно 17 СТЕМ факултета
студирало је преко 43.000 студената, а од тог броја на 11 инжењерских факултета којима су покривене све инжењерске дисциплине, студирало је преко 32.000 студената. То је фасцинантан
потенцијал, који захтева пуну пажњу креатора индустријских
политика, у смислу његовог стратешког укључивања у процесе
реиндустријализације и технолошке иновације, и бриге о том
потенцијалу, кроз активну координацију реформских процеса
којима тај систем треба да се модернизује у циљу прилагођавању
потребама индустријализације, посебно антиципације промена
на тржишту рада које ће се десити у наредних неколико деценија.
Кичму система образовања инжењера у Србији чине четири универзитетска центра: Универзитет у Новом Саду, Универзитет
у Београду, Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Нишу. То
је магистрала знања, фасцинантан ресурс који Србији омогућава
агилно спровођење политике реиндустријализације и паралелно,
технолошког реинжењеринга њених производних основа, са значајним помаком ка високотехнолошким секторима и фокусу на
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продукцију производа са великом количином уграђеног знања. Ова
чињеница је од посебног значаја уколико се повеже са такозваним
ефектом технолошке конвергенције, односно технолошког сустизања, који има снагу економског закона доказаног у пракси, а његову суштину је најјезгровитије описао економиста Џефри Саш
(Јeffrey Sachs) са Харварда: „A poor country tends to grow faster than a
rich country, but only for a given quantity of human capital; that is, only
if the poor county’s human capital exceeds the amount that typically
accompanies the low lewel of per capita income“
Паралелно, за такав амбициозни програм неопходно је изградити
и одговарајућу институционалну инфраструктуру холистичког
типа, попут оне коју, на пример, гради Италија кроз формирање
националног система Центара технолошке компетитивности за
област сектора манифактуре технологија, а такође и убрзане интеграције у паневропске структуре за иновацију производних технологија, пре свега ETP ManuFuture и посебно EIT KIC Manufacturing.
За активни приступ EIT KIC Manufacturing Србија треба да искористи такозвану РИС стратегију Европске комисије и у својим националним оквирима изгради одговарајућу националну иновациону
структуру, на пример: EIT Innovation Hub for Circular Economy, уз
аспирације прерастања у регионалног лидера Западног Балкана,
што је сасвим реалан сценарио у постојећем стању индустријског
вакума који ефективно постоји у овом региону. Партнерство са
ЕИТ институтом и ЕK, кроз коришћење ИПА предприступних
фондова је реалан оквир за финансијску изводљивост и одрживост
оваквог подухвата. Даље, пажљиво избалансирана изградња Стратегије паметне специјализације (EC Smart Specialization Strategy),
која због развојне будућности Србије мора да има проактивни карактер, а не да цементира постојеће стање, пре свега затеченог
технолошког профила сектора за производњу производа ручне
израде, чије је тежиште у нисокотехнолошким секторима, мора
да буде кичма националног програма индустријализације и водећа
компонента општег политичког оквира европских интеграција
Србије. Холистички приступ који је претходно наведен, подразумева да се иновациони процеси ове врсте организују кроз општи
оквир такозваног троугла развоја, односно националне иновационе
суперструктуре коју чине три сфере које се равномерно развијају,
усмерене су ка заједничком циљу, хармонизоване и међусобно спрегнуте функционалном интеракцијом: а) универзитет и његов екосистем, б) наука и други носиоци РТДИ компоненте и ц) бизнис са
посебним фокусом на предузетништво у сектору за производњу
производа ручне израде.
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9.1
РАЗВОЈ СРПСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП
ЕКОСИСТЕМА
За две године рада Кабинета министра за
иновације и технолошки развој, министар
Ненад Поповић одржао је радне састанке
са преко 200 водећих појединаца и организација које припадају иновационој и
стартап заједници у Србији. У разговорима
са представницима иновационе и стартап
заједнице идентификовали смо кључне
проблеме на које ћемо усмерити пажњу у
будућности:
• Администрација и законске регулативе
– преопширна администрација, неефикасна
државна управа, непостојање електронских
услуга државе, недовољно подстицајан порески систем за привлачење инвестиција
и развој пословања у области иновација.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој анализирао је ове проблеме
и иницирао да се преиспитају одређене
регулативе како би се српским компанијама олакшало пословање и омогућило да
буду конкурентне у својим индустријама на
међународном нивоу.
• Финансирање - отежана могућност финансирања (нема микрофинансирања и
фондова ризичног капитала), недовољна
средства за развој иновативних компанија
које додељује држава. Кабинет министра
за иновације и технолошки развој пружа
подршку изради Закона о алтернативним
инвестиционим фондовима који би ускоро
требало да буде у процедури како би се
створио оквир за веће присуство извора
микрофинансирања и фондова ризичног

капитала. Одржавамо састанке са инвестиционим фондовима и асоцијацијама
тзв. „бизнис анђела“ који су релевантни у
региону и свету како бисмо најбоље светске
праксе у погледу регулаторног оквира применили у Србији и тиме подстакли њихово
веће присуство. Кабинет је такође предузео
кораке у унапређењу рада Фонда за иновациону делатност и помогао у промоцији
програма финансирања и подршке стартап
компанијама који спроводе међународне
организације, а српским компанијама је
омогућено учешће (нпр. EIT Digital – ARAISE
Venture програм). Такође, Кабинет министра
у буџету за 2019. годину отворио је позицију Национални фонд за суфинансирање
развоја иновација са идејом да до краја
године обезбеди иницијална средства за
функционисање овог фонда који би кроз
упаривање са средствима привредних
субјеката могао да буде нови снажан механизам развоја иновационих производа и
услуга српских компанија у каснијим фазама
развоја.
• Доступност програма подршке иновацијама и иновационом предузетништву– потребно је омогућити да на
државне конкурсе за иновације могу да
конкуришу сви грађани Републике Србије,
а не само правна и физичка лица која су
регистрована у Регистру иновационе делатности. То питање редовно покрећемо и верујемо да ће се ускоро видети и резултати.
• Проблем онлајн плаћања – Народна
банка Србије је нефлексибилна по питању
онлајн плаћања. Потребно је што пре прилагодити легислативу и створити услове за
привлачење платформе ПејПал. У Албанији су закони слични нашим, али их они
по овом питању другачије тумаче.
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• Образовање - Потребно је предузети
мере у правцу привлачења образованих
и успешних кадрова из иностранства који
би образовали младе у Србији. Такође,
питање преквалификације је значајно јер
на светском нивоу више од половине програмера нема завршен факултет. У Србији,
велики број програмера заврши само две
године школовања и зато је битно увођење
степена образовања. Кабинет има одличну
комуникацију са организацијама из Финске,
која је лидер по питању квалитета образовања и желимо да оно што је примењиво
из њихове праксе, у специфичним условима наше земље представимо као добар
пример и иницирамо помак у овој области
у сарадњи са релевантним институцијама
Републике Србије. Такође, са партнерима
из Европског института за иновације и технологију разматрамо покретање њихових
програма за узраст 12-15 година који су
усмерени информатичком описмењавању
и подстицању иновационог начина размишљања.
• Медији – неопходно је да приче о успешним иноваторима и предузетницима добију
много већи простор у медијима како би
охрабриле младе нараштаје да се окрену
предузетничком начину размишљања.
Промена начина размишљања (mindset)
један је од првих предуслова за развој иновационе заједнице и коришћења талента и
иновационог потенцијала младих у Србији.
У контакту са партнерима из целог света,
увидели смо да најнапредније државе у
области иновација издвајају велике буџете
из сопствених и ваннационалних фондова
за промоцију иновација и успешних иновационих предузетничких подухвата. Имајући
све наведено у виду, Кабинет министра за
иновације и технолошки развој покренуо
је Програм за промоцију и популаризацију
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иновација и иновационог предузетништва
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.
• Научно-технолошки паркови – није довољно да активности државе буду окренуте
само на развој инфраструктурних објеката,
већ је потребно да се приликом изградње
тих објеката узму у обзир потребе људи који
треба у њима да раде. Инфраструктуру намењену иновационој и стартап заједници
потребно је развијати у урбаним срединама
и учинити их доступним за све младе иноваторе. Са тим у вези, у оквиру Програма
за подршку отварању регионалних иновационих стартап центара једна од мера
за коју су опредељена средства је управо
реализација програма рада и управљања
иновационим стартап центром у циљу
обезбеђења одрживости пословања и развојних активности подршке стартаповима
од стране организација специјализованих у
овој области.
• Креирање иновационих и технолошких заједница - држава не треба да буде
овом систему конкуренција, већ треба да
помогне – да обезбеди простор у мањим
срединама у којима овакви центри не могу
да буду самоодрживи. Кабинет министра
за иновације и технолошки развој већ на
самом почетку рада покренуо је разговоре са неколико представника локалних
самоуправа у Србији који су спремни да
заједнички са Кабинетом омогуће услове
за покретање иновационих заједница у
њиховим срединама. Покренут је и Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара који има за циљ
да пружи потребну инфраструктуру, али и
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подршку у развоју бизниса иновационим
стартаповима на територији целе Србије
како би имали једнаке услове као њихове
колеге, како из већих градова Србије тако и
из најнапреднијих држава Европе и света.
• Усмеравање програмера на примену ИТ знања у индустрији и креирање
нових решења – имамо велики број програмера од којих 90 одсто „извози“ своје
услуге компанијама из иностранства. Њих
је потребно задржати у Србији тако што
ћемо их укључити у процес дигитализације српске индустрије. Такође, треба их
подстаћи да развијају нова решења која ће
се извозити као српски производи и бити
у употреби широм света. Такви примери
већ постоје, потребно је додатно их промовисати и подстаћи међусобну подршку
и трансфер знања за глобални приступ.
Кључне области у којима се очекује раст су:
вештачка интелигенција, роботика, паметни
и безбедни градови, Интернет ствари, агритек, ”мед-тек”, ”биг дејта”, нанотехнологија,
биотехнологија и друге.
Поред идентификовања ових проблема,
министар Поповић и представници Кабинета министра учествовали су у низу промотивних активности и реализовали значајан број састанака усмерених на подстицање активности у иновационој заједници
Републике Србије. Постоји перманентна
комуникација са најзначајнијим актерима
иновационог екосистема у земљи, као и
представницима великог броја међународних организација за подршку стартаповима.

дорком Израела у Србији, Алоном Фишер
Кам, отварању прве лабораторије за „Интернет ствари“ у оквиру пројекта ICT Hub-a,
подржаног од стране Владе Израела и
MASHAV-a (Израелска агенција за међународну сарадњу и развој).
Министар Поповић се том приликом захвалио амбасадорки на подршци Израела
развоју српског иновационог екосистема,
тако да буде конкурентан у најмодернијим
технологијама. Изразио је уверење да ће
будућа сарадња донети још много успеха.
Ово је била прва донација MASHAV-a у Србији, у години у којој ова организација обележава 60 година рада. Од оснивања, више
од 270.000 људи из 137 земаља прошло је
кроз њене тренинге, како у Израелу тако и
у свету. Организација има експертизу у разним областима предузетничког развоја, од
стартап акцелератора, оснаживања жена у
предузетништву, до пољопривреде.
Амбасадорка Алона Фишер Кам рекла је
да је задовољство бити део заједнице у
Србији која је веома жива и инспиративна. Она је нагласила да је Амбасада све

Прва лабораторија за ”Интернет ствари”
у ICT HUB-у
Министар Поповић присуствовао је 18.
фебруара 2018. године, заједно са амбаса-
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више укључена у активности у области
иновација у Србији и рекла да је посета
министра Поповића Израелу била веома
успешна и отворила нове могућности за
сарадњу.
„Internet of Things“ ili „Интернет ствари“ је
концепт који представља међуповезивање
физичких објеката са уграђеном електроником, софтвером или сензорима, који омогућавају објектима у мрежи да размењују
податке са произвођачем, оператером,
корисницима и/или другим повезаним
уређајима. „Интернет ствари“ има широку
примену и односи се на дигитализацију
великог броја области од ауто-индустрије,
пољопривреде и индустрије уопште, до
трансформације ка паметним градовима и
друго.

158

Према компанији Gartner, до 2020. године
биће скоро 26 милијарди уређаја међусобно повезаних по принципу “Internet of
Things”.
Стартап академија Стартит центра уз
подршку Гугла
Министар за иновације и технолошки
развој састао се са директором за међународни развој акцелераторског програма
Launchpad, који спроводи компанија Гугл,
Кевином О’Тулом и Вукашином Стојковим,
директором Стартита, који под покровитељством овог програма реализује Стартап
академију.
Том приликом, министар Поповић изразио
је задовољство што је једна од највећих и
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најпознатијих технолошких компанија на
свету подржала овај програм. Он је честитао Стартиту на оствареним резултатима и
рекао да је Кабинет увек отворен да пружи
подршку оваквим иницијативама, наглашавајући да је Стартап академија један од најбољих пројеката у овом области у Србији.
Седма Стартап академија, први је програм
ове врсте у Европи који је подржан од
стране Гугла. Програм се односи на стартапе у раној фази и потпуно је бесплатан
за учеснике, а обезбеђен је и наградни
фонд у вредности од 20.000 евра. До сада
је кроз академију прошло више од 120 тимова, који су прикупили више од 5 милиона
евра инвестиција. Неки од најпознатијих су
FishingBooker, Farmia и Аlchemy.
Сваке године, конкуренција за учешће у
програму је све озбиљнија, а критеријуми
су да је покренут технолошки бизнис, да
се гради производ којем треба комерцијализација и да су оснивачи потпуно
посвећени ономе што раде. С друге стране, искусни предузетници из Стартитове
мреже ментора изабраним стартапима
помажу да идентификују ризике, препознају прилике и сазнају које су најбоље
пословне праксе које се тичу маркетинга,
продаје, дизајна, корисничког искуства,
пословног права, односа са стејкхолдерима, итд.
Вукашин Стојков, директор Стартита и
програмски директор Стартап академије,
рекао је да Гугл види изузетан потенцијал и
могућност да се програмерски таленат преточи у предузетнички који може да учини
да Србија буде земља која је у потпуности
ухватила корак са временом и која је направила економију у складу са правилима
четврте индустријске револуције.

Партнерство са Иницијативом "Ди
гитална Србија" на унапређењу
иновационог екосистема
Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић, у више наврата се састао
са представницима Иницијативе "Дигитална
Србија", а резултат је спровођење више
заједничких активности усмерених на унапређење стартап и иновационог екосистема
и промоцију ИТ потенцијала Србије.
Један од чланова Управног одбора Иницијативе "Дигитална Србија" и директор
PricewaterhouseCoopers (PwC) у Србији,
Емануел Кенинг, представио је министру
Поповићу план највећег пројекта који се
планира и стратешки је важан, имајући у
виду да му је циљ повезивање технолошких
стартапова са најбољим корпорацијама. У
питању је пројекат оснивања јединственог
хаба који би под једним кровом окупио све
најрелевантније актере иновационог екосистема, укључујући стартап компаније, представнике индустрије и јавног сектора.
Директор Иницијативе "Дигитална Србија",
Небоша Ђурђевић, био је члан делегације
Републике Србије предвођене министром
Поповићем, која је боравила у посети
Паризу и у директном контакту са најрелевантнијим представницима француског
иновационог екосистема се упознала са
моделом на који начин је он организован.
Француска је један од лидера у области
организације иновационог екосистема, али
и примени нових технологија у индустрији,
развоју вештачке интелигенције, паметној
пољопривреди, итд. Том приликом одржан је састанак са Муниром Мажубијем,
државним секретаром за дигитална питања Француске Републике, презентација
кластерске организације привреде у Ми-
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нистарству привреде Француске, као и
презентација најбољих пољопривредних
кластера у Министарству пољопривреде.
Инцијатива "Дигитална Србија" такође је један од партнера Кабинета на пројекту евалуације стартап екосистема Србије и формулисања стратегије за његов даљи развој,
који се спроводи у сарадњи са најрелевантнијом компанијом на свету у овој области
„Startup Genome“.
Пројекат Meet&Match
Пројекат Meet&Match је регионални
пројекат који има за циљ да повеже најбоље стартапове из региона са великим
европским корпорацијама. Организовано
је такмичење на ком су учесници имали
прилику да представе своје стартапе и
обезбеде учешће на завршном догађају у
Љубљани.
Пројекат je реализован по трећи пут, у организацији ABC акцелератора и EIT Digital,
а догађај у Београду организован је у са-

радњи са локалним партнером, Удружењем
младих привредника Србије. Последњи
организован Meet&Match догађај окупио је
више од 30 стартапова и 30 корпорација.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој подржао је пројекат и
2018. године, а 2019. године, београдски
Meet&Match догађај организован је у склопу регионалне конференције Innovation
Talk, чији је покровитељ био Кабинет министра за иновације и технолошки развој.
Сарадња стартап компанија са индустријом
која ће апсорбовати њихова иновативна
решења је кључ привредног развоја заснованог на знању и иновацијама и један од
приоритета Кабинета министра за иновације и технолошки развој.
PowerUp! такмичење
Кабинет министра за иновације и технолошки развој подржао је овогодишње
PowerUp! такмичење, у организацији EIT
InnoEnergy, на којем ће стартапи из наше
земље имати могућност да освоје новчану
награду од 50.000 и инвестицију вредности
до 150.000 евра.
PowerUp! је највеће стартап такмичење у
Централној и Источној Европи у области
енергетике, мобилности, паметних градова, грејања и осталих решења повезаних
са чистим технологијама. Поред новчане
награде, победник такмичења, такође,
добиja прилику да учествује у престижном
Highway® пословном акцелератору компаније InnoEnergy.
Од ове године, такмичење je посебно повезано са глобалним тематиком загађења
ваздуха (“Clean Air Challenge”) тако што ће
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стартап са најбољом идејом из ове области
бити специјално одликован.

FrenchTech заједница
основана у Београду

Стартапи који су поднели пријаву, добили су позив за учешће на тренинзима
европских пословних ментора. Ове радионице су припремале такмичаре за национално и велико финале, током којих су
презентовали своје идеје стручном жирију.
Национално финале за Србију одржано је
9. априла у Београду, док је велико финале
одржано 21. маја у Кракову, током Impact’19,
једне од највећих економских конференција
у централној и источној Европи.

French Tech је пројекат француске Владе,
чији је циљ глобално умрежавање француских тенхолошких компанија у циљу размене знања и подстицања сарадње. Поред
најразвијенијих иновационих центара попут Њујорка, Тел Авива, Москве, Лондона и
других, од априла 2019. године French Tech
заједница је присутна и у Србији.

На великом финалу у Кракову, Србију је
у конкуренцији са победничким компанијама из 24 земље, представљао стартап
„SmartCat“ из Новог Сада са иновативном
идејом „Optimus Power“, односно софтвером за оптимизацију и контролу потрошње
електричне енергије.

Поводом оснивања заједнице Frenc
Tech-a у Београду, министар Поповић и
амбасадор Француске у Србији, Фредерик Мондолони, организовали су пријем
за осниваче иницијативе. Том приликом
је истакнуто да је економска сарадња
Француске и Србије веома добра, али да
постоји велики простор за унапређење у
области иновација, технологије и дигиталне економије.
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Министар Поповић је том приликом изразио
захвалност господину Мондолонију на његовој преданости да допринесе развоју односа
Србије и Француске, посебно по питању економске сарадње, и нагласио да ће Кабинет
и Амбасада наставити да сарађују на овим
питањима на обострано задовољство.
Пројекат SI Innovation Leaders
Кабинет министра за иновације и технолошки развој пружио је подршку реализацији
пројекта „SI Innovation Leaders“ у оранизацији Шведског Института (Swedish Institute),
чији је циљ допринос иновационим екосистемима државама Балкана и то: Србији, Босни и Херцеговини и Северној Македонији.
Реализацијом пројекта биће створена јединствена платформа за размену знања и
решавање проблема између експерата у области иновација у оквиру приватног, јавног и
академског сектора, уз подршку експертизе
и искуства Шведске, која је годинама у врху
елите најиновативнијих земаља на свету.
Пројекат обухвата конференцију која је
одржана у Београду од 23. до 25. априла
2019. године, као и два модула од којих је
први одржан у периоду од 8. до 16. јуна у
Стокхолму (Шведска), док ће други бити
одржан у периоду од 7. до 11. октобра 2019.
године у Сарајеву (Босна и Херцеговина).
Тимови које чине лидери иновационих
екосистема земаља обухваћених пројектом,
развијају предлоге пројеката на којима раде
током трајања и између модула. Све активности су обавезне за учеснике и подразумевају интензивну агенду током модула.
Учешће на програму је било бесплатно, а
сви трошкови су покривени пројектом.
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BerkleySkydeck: ресурси Берклија на
располагању српским стартаповима
Представници Кабинета посетили су и
BerkleySkyDeck инкубатор у којем стартапови имају на располагању ресурсе у виду
најбоље инфраструктуре и стручних професора са Универзитета. Одржан је састанак
са директором центра, на којем је договорено да ће следећи позив за пријављивање бити комунициран и стартап заједици
у Србији како би и млади иновативни предузетници из Србије добили прилику да
користе најбоља знања и инфраструктуру
BerkleySkydeck инкубатора.
BerkleySkyDeck годишње кроз своје програме спроведе више од 100 стартап компанија. Тимови пролазе селекцију према
озбиљним критеријумима. Најбољи од
њих скоро су спремни за своју прву велику
инвестицију и обично су већ обезбедили
инвестицију неког бизнис анђела. У оквиру
програма, на располагању су им најбоља
експертиза и инфраструктура Универзитета Беркли, као и мрежа партнера међу
којима су најбоље компаније из разних
индустрија: Ericsson, Ford, Huawei, Microsoft,
Google, nVidia, UnderArmour, Adobe и многи други.
Разговарано је и о укључивању Србије у
GlobalInnovationPartner програм SkyDeck-а,
који би подразумевао посебне програме за
стартапове из Србије.
Поповић уручио најпрестижнију
европску награду за иновације:
«Морамо укључити читаво друштво у
процес иновација»
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић уручио је 4. октобра
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2019. године у Будимпешти, најпрестижнију
годишњу награду за иновације коју додељује Европски институт за иновације и
технологију (ЕИТ).
Том приликом, обележено је 10 година
од оснивања ЕИТ-а, а приликом свог обраћања министар Поповић је нагласио да
борба за одрживу будућност представља
заједнички задатак нашег друштва и да је
кључна ствар да људи разумеју феномен
иновација и буду свесни тога да без обзира
одакле долазе, иновације могу да промене
свет. Он је указао на потребу да се више
људи, појединаца, укључи у процес иновација и то не само у сопственом бизнису
већ и унутар фирми за које раде, па чак и у
свакодневном животу.
Овом, централном догађају европског иновационог екосистема, присуствало је више
од 350 учесника из пословног, академског и
јавног сектора.
Министар Поповић је уручио награду за
најбољу иновацију компанији Алтоид,
која је развила апликацију која помаже у
дијагностификовању и раном откривању
Алцхајмерове болести, чак шест година пре
појављивања првих симптома.
Министар се у оквиру конференције састао
и са Тибором Наврачичем, европским
комесаром за образовање, културу, омладину и спорт, са којим је разговарао о продубљивању регионалне сарадње у области
иновација и иновационог предузетништва
младих.

9.2
САРАДЊА СА
ВИСОКОТЕХНОЛОШКИМ
КОМПАНИЈАМА У ЗЕМЉИ
И ИНОСТРАНСТВУ
Поред сарадње са универзитетима и представницима научно-истраживачке и иновационе заједнице, током две године рада
Кабинета министра за иновације и технолошки развој,министар Ненад Поповић
покренуо је више иницијатива за сарадњу
са успешним домаћим и иностраним високотехнолошким компанијама, како би заједнички допринели већој примени и развоју
иновација у привреди Републике Србије,
као и трансферу знања из иностраних екосистема у екосистем Републике Србије.
Посета компанији „Технологија
будућности“ у Суботици
Министар Поповић посетио је 05. јула 2018.
године компанију “Технологија будућности”
у Суботици, која је развила уређај за сателитско праћење аутомобила, са додатном
функцијом за спречавање крађе горива. За
овај модел, поменута компанија је на кон-
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курсу Фонда за иновациону делатност Републике Србије добила 90.000 евра гранта.
Подршка међународној компанији
Braintribe
У јулу 2018. године министар Ненад Поповић и
чланови његовог Кабинета одржали су састанке са представницима компанија Braintribe,
ради разматрања подршке Кабинета овој компанији у оснивању и отварању хаба у Београду.
Са представницима компаније Braintribe, са
пословним седиштем у Бечу, разговарано је
о проширењу просторног капацитета базираног на концепту coworking хаба и дуплирања броја инжењера који данас запошљава у Београду, због чега има и остварену
сарадњу са Електротехничким факултетом.
Подршка компанији Телеком Србија
у подстицању развоја иновативних
решења на напредним технологијама
Министар за иновације и технолошки развој
и чланови његовог Кабинета, састали су се 2.
јула 2018. године са представницима компаније Телеком Србија како би се информисали
о активностима ове компаније на успостављању инфраструктуре за коришћење
Internet of Things решења. Овај пројекат омогућиће и формирање стартап центра, тако да
ће компаније моћи да развијају IoT решења,
стављајући им на располагање платформе и
инфраструктуру Телекома, што би била конкурентска предност у односу на друге организације за подршку компанијама.
Министар Поповић у посети
“Engineering Software Lab”
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић посетио је италијан-
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ску компанију “Engineering Software Lab”.
Састанку су присуствовали амбасадор
Италије у Србији, Њ. Е. Карло Ло Кашо и
директорка “Confindustria Serbia”, Ирена
Брајовић. Министар Поповић је приликом
посете разговарао са председником групације “Engineering Ingegneria informatica”
Микелом Ђиналија, потпредседником
групације Романом Росијем и директором
“Engineering Software Lab” Паолом Ди Белом.
“Engineering Group” послује у области дигиталне трансформације у 50 канцеларија
широм света и има више од 1.000 клијената
из јавног и приватног сектора. У 2017. години компанија је имала портфолио консолидованих прихода од једне милијарде евра.
Компаније као своју мисију наводи промоцију иновација у организацијама, процесима и структурама.
“Engineering Software Lab” је прва софтвер
лабораторија унутар “Engineering Group”.
Прву канцеларију у Београду отворили
су у НТП Београд, а данас компанија има
своју зграду на Новом Београду где ради
више од 200 експерата за развој софтвера и специјалиста у пољу консалтинга,
управљања пројектима и развоја информационих система. Компанија највише послује
у здравственом сектору.
Министар Поповић је на састанку истакао
да је ово добар пример инвестиција страних компанија у Србију, у којима раде наши
најбољи инжењери и развијају решења за
цео свет
Отварање MIND парка у Крагујевцу
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић присуствовао је 7. де-
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изградњу покренула је компанија “Милановић Инжењеринг”, након аквизиције те
компаније од стране немачког "Сименса"
који ће у оквиру парка отворити своју
производњу шинских возила за светско
тржиште.
Приликом церемоније отварања, представљена је прва хала за производњу алуминијума површине од 8 хиљада квадратних метра. Поред ње гради се хала за обраду челика површине 9 хиљада квадрата. На
простору Парка, осим производних хала за
биће изграђена управна зграда, центар за
обуку младих кадрова и истраживачко-развојни центар у којем ће се иновацијама
бавити најбољи инжењери и менаџери из
компанија које буду присутне у парку. Поред тога, у парку ће бити смештена клиника,
обданиште, кантина и парк са великим зеленим зонама, као и авионска писта.
Отварању су присуствовали председник
Републике Србије, Александар Вучић, председница Владе, Ана Брнабић, амбасадор СР
Немачке у Србији, Томас Шиб, као и глобални директор компаније “SIEMENS Mobility”,
Урлих Земзек.
Велики индустријски комплекс у коме би
требало да буде запослено око 3000 људи,
требало би да буде завршен до краја 2019.
године.
Потписивање уговора између Бизнис
парка Бачки Петровац и SD Hirsch
Automotive
цембра 2018. године отварању MIND парка
у Собовици код Крагујевца. MIND парк је
индустријски комплекс који се простире
на површини од 130 хектара, а његову

Министар за иновације и технолошки
развој Ненад Поповић, присуствовао је
29. јуна 2018. године потписивању Уговора
о закупу индустријског простора између
приватне индустријске зоне Бизнис парк
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вембра 2018. године, са директором за
међународни развој акцелераторског
програма Launchpad компаније Google,
Кевином О’Тулом, поводом Стартап академије која је реализована у оквиру овог
програма у Србији. Током састанка је
истакнута важност образовања и иновационог предузетништва за економски
и друштвени развој земље. Саговорници су се сложили да ће повезивање
Google-а са идејама стартап академије и
образовањем резултирати већим бројем
предузетника и позитивним утицајем на
економски раст.
Бачки Петровац и немачке компаније SD
Hirsch automotive (SD GmbH Klaus Hirsch).
Уговор су потписали Александра Росенберг, директорка компаније SD Hirsch
automotive и Владимир Тошић, директор
Бизнис парка.
Компанија SD Hirsch automotive је основана
1986. године у Немачкој и бави се производњом металних компонената за ауто индустрију. У производном програму су производи за панорама кровове, кабрио системе,
турбо пуњаче, сигурносне појасеве, дефлектори ветра итд. Компоненте се испоручују
ауто компанијама Фолксваген, Ауди, Шкода,
Мерцедес-а, Јагуар и Рејнџ Ровер. Производи се извозе широм Европе, Сједињених
Америчких Држава, Јужне Америке и Кине.
SD Hirsch automotive ће у Бачком Петровцу
запослити око 100 радника.
Google је препознао Србију као земљу
са највећим бројем ИТ стручњака
у Европи.
Министар за иновације и технолошки
развој Ненад Поповић састао се,12. но-
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Google је препознао Србију као земљу са
највећим бројем ИТ стручњака у Европи
по глави становника и због тога жели најбољу сарадњу са српским стартаповима.
Уз подршку Google-а преточићемо програмерски таленат у предузетнички који
може да учини да Србија буде земља која
је у потпуности ухватила корак са временом и која је направила економију у складу
са правилима четврте индустријске револуције.
План је да заједно са Google-ом радимо на
унапређењу иновационог стартап амбијента, а компанија ће у будућности радити на
унапређивању курсева, повећању доступности алата и ресурса, како би статапови
имали успех на глобалном нивоу. Представници Кабинета министра за иновације
и технолошки развој су у фебруару 2019.
године посетила седиште компаније Google
у Силицијумској долини у Сан Франциску
и том приликом са генералним менаџером
акцелераторских програма те компаније,
Ројем Глосбергом, разговарали о већем
укључивању српских компанија у ове програме.
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дане све могућности будућег доласка ове
компаније на тржиште Србије.
Министар Поповић и директорка
Европске инвестиционе банке за
западни Балкан посетили дигиталну
фарму у Криваји

Потврђена намера компаније Kaspersky
да отвори канцеларију у Србији
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић састао се у Москви, 23.
јула 2018. године, са руководством компаније Kaspersky, једном од највећих технолошких и иновационих компанија, која се
бави развојем софтвера за безбедност података у сајбер простору. Компанија запошљава 4.000 људи и опслужује преко 400
милиона корисника у 200 земаља света.
На састанку је истакнуто да је заштита сигурности сајбер простора област која данас
има највећи могући значај за економију, али
и националну безбедност једне државе.
Разговарано је и о терористичким претњама
и сајбер саботажама у индустрији. Долазак Kaspersky компаније у Србију би имало
вишеструку важност, јер би поред прилике
за запошљавање, млади српски инжењери добијали и знање од најбољих руских
стручњака у овој области. То знање би
остајало у Србији, која би сутра могла да постане регионални центар за развој софтвера
у области сајбер безбедности.

Министар Ненад Поповић и директорка
Европске инвестиционе банке за Западни
Балкан, Дубравка Негре, посетили су, 21.
септембра 2018. године, дигиталну фарму
у Криваји коју је осмислио и реализовао
БиоСенс институт у сарадњи са пољопривредним произвођачем Криваја д.о.о.
Дигитална фарма у Криваји је прва фарма
оваквог типа отворена у региону која је реализована средствима Европске инвестиционе банке и бесповратним средствима
Европске уније и Владе Републике Србије,
а која пољопривредницима пружа прилику
да бесплатно науче више о могућностима
које им пружају дигитализација и нове технологије.
Током обиласка дигиталне фарме представљена је употреба дронова, робота,

Руководство компаније је најавило посету
Београду где ће се састати са представницима државних институција, приватног сектора
и српских универзитета, како би биле сагле-
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сателита, као и савремене пољопривредне
механизације у пољопривредној производњи. Поред сензора који одређују
тренутне потребе биљке за водом, азотом
и другим макро и микро елементима, представљен је и интелигентни робот за пољопривреду – Лала, као и дигитална платформа АгроСенс за праћење стања усева, планирање активности и организацију посла.
У разговору са директором Института
БиоСенс, Владимиром Црнојевићем, министар Поповић је истакао да је поносан
што Србија на делу показује да може да
буде међу лидерима у дигитализацији
традиционалних индустрија, а посебно
у пољопривреди, која је једна од наших
најзначајнијих привредних грана и једна од
највећих развојних шанси. Министар Поповић је приликом посете истакао да оваквим
пројектима показујемо потенцијал иновација у пољопривредним процесима и на
тај начин можемо охрабрити предузетнике
да уз употребу нових технологија постигну
већу ефикасност производње.
Директорка ЕИБ-а за Западни Балкан, Дубравка Нерде, и министар Поповић изразили су обострано задовољство сарадњом
која је на изузетном нивоу, кроз реализацију различитих пројеката и која доказује да
је Србија препозната као озбиљан партнер
од стране европских институција. ЕИБ је до
сада определио 200 милиона евра за иновације и науку, а успешни примери попут
БиоСенса показују да ће та улагања бити
додатно увећана.
Посета компанији Levi9
Министар за иновације и технолошки
развој Ненад Поповић и амбасадор Холандије Хендрик ван ден Дол, посетили су
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5. септембра 2018. године компанију “Levi9
Technology Services”.
Том приликом је истакнуто да холандске
компаније осим инвестиција у Србију
доносе и нове технологије. Леви9 је
међународна, холандска ИТ компанија са
развојним центрима у Србији, Румунији и
Украјини. Од 2005. године су у Новом Саду
и запошљавају 500 радника. Компанија
развија, имплементира, одржава и тестира
софтвере уз коришћење најсавременијих
технологија међу којима су: Java Script,
Microsoft dotNET, Андроид и iOS. Током 13
година постојања је сарађивала са више
од 50 клијената.
Амбасадор Холандије је рекао да је Холандија један од највећих инвеститора у
Србији, истакавши да Холанђани воле да
раде са српским партнерима и да је он, као
амбасадор, поносан на све што је до сада
учињено. Менаџер компаније, Јан Донилај,
рекао је да је Леви9 почео са радом када
ИТ у Србији није био развијен на нивоу
на којем је данас, а сада жели да оформи
мрежу холандских фирми у Србији. Он се
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захвалио Влади Србије на условима које
компаније имају за рад.

проблема одрживог развоја, односно унапређују постојећа решења.

Конкурс BASF startup science за
бесповратно финансирање научноистраживачких пројеката студената

Кокурс је представљен на конференцији
за медије у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић” у Београду. Пројекат
је трајао три и по месеца. Заинтересовани
студенти могли су да пријаве своја решења
до 11. новембра 2018. године, а најбоље
идеје су проглашене 20. децембра на јавној
одбрани. Право учешћа на конкурсу имали
су сви студенти природних наука независно
од нивоа студија, факултета или универзитета који похађају. Такође, није била битна
фаза развоја у којој се пројекат налази, већ
да ли пријављени радови одговарају на
неку од три теме конкурса: урбано становање, паметна енергија и паметни градови.

Највећа немачка хемијска компанија БАСФ,
под покровитељством Кабинета министра
задуженог за иновације и технолошки развој, организовала је конкурс за бесповратно финансирање научно-истраживачких
пројеката студената свих година основних,
мастер, докторских и специјалистичких
студија. За потребе финансирања пројеката у оквиру конкурса издвојен је укупни
новчани фонд од 875.000 динара, а основни услов за учешће био је да пријављени
пројекти доприносе решавању неких од
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БАСФ је једна од највећих светских хемијских компанија. Широм планете 10.000
истраживача који су запослени у компанији,
у сарадњи са представницима академских
институција и стручњака из различитих
области, свакодневно ради на пројектима
који би требало да нам обезбеде здравију
околину.
Састанак са господином Мартином
Сабом, директором словачке компаније
Плаут
У оквиру “Словачке недеље” која је одржана у оквиру Деветог заседања Мешовите
комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Словачке Републике, 29.
маја 2019. године, министар Ненад Поповић
одржао је још један у низу састанака са амбасадорком Словачке, Дагмар Репчековом,
и директором компаније Плаут, Мартином
Сабом, која је главни партнер за развој дигиталних сервиса Поште Словачке.
Састанак је уследио након презентације
могућности сарадње са Поштом Србије у
циљу заједничког развоја. Пошта Словачке
представља место од поверења за словач-

ки народ и пројекат којим се сервиси електронске управе приближавају грађанима
на сваком месту кроз канцеларије Поште,
један је од најбоље оцењених пројеката у
Словачкој данас. Сарадња Поште Србије,
Поште Словачке и компаније Плаут, може
да резултира настајањем нових радних места, високе додатне вредности, уз истовремени раст задовољства становништва
подједнако у градским срединама, али и у
најудаљенијим крајевима Србије. Господин
Мартин Сабо представио је рад компаније
Плаут рекавши како компанија комбинује
пословни консалтинг са имплементацијом
ИТ решења. У комбинацији тематских и
индустријских компетенција, решења су
разрађена и имплементирана заједно са
клијентом. Господин Сабо представио је
предлог Плаута за побољшање поштанског
система Републике Србије односно предлог
за својеврсну фузију ПТТа са једне, и еУправе са друге стране. Навео је како Плаут
пружа Владине услуге (еУправа) у преко 600
поштанских канцеларија или објеката, равномерно распоређених широм Словачке.
Циљ заједничког пројекта је увођење система рада који Плаут већ успешно спроводи, што би корисницима услуга Поште
омогућило да на специјализованим поштанским радним местима (експозитурама),
на специјализованим Плаут штандовима,
могу извадити лична документа (пасоше,
личне карте) документа из комерцијалног
регистра, потврде о кривичној евиденцији,
као и многе друге јавне документе и правне акте.
Посета фабрици Панасоник у Свилајнцу
Министар Ненад Поповић посетио је
општину Свилајнац и компанију ”Панасоник”, 29. марта 2019. године, и том прили-
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Иноватор Микроелектроника продаје
софтвере Боингу и НАСА
У протеклом периоду, министар Поповић
успоставио је сарадњу са компанијом Микроелектроника која има сопствени развој
и производњу софтвера, хардвера и развојних платформи са којима успешно конкурише на светском тржишту. Ова компанија
своју технологију извози у 138 земаља света
и продаје своје производе америчкој Наси
и Боингу, немачком Сименсу, италијанском
Ферарију, јапанском Сонију и многим другим водећим светским компанијама.
ком изразио задовољство због тога што
је ова компанија препознала таленат и
потенцијал наших инжењера и техничких
кадрова и донела одлуку да овде започне производњу компоненти за расвету
која се продаје у целом свету. У разговору
са председником општине Свилајнац,
Предрагом Милановићем, министар је
указао да треба створити услове да се
наши стручњаци из области техничких
наука, али и пољопривреде, након студија
у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу,
врате у своју општину и допринесу њеном
даљем технолошком и економском развоју.
Он је изразио очекивање да ће руководство општине учествовати на конкурсима
које спроводи његов кабинет за развој
иновационе инфраструктуре и иновационог предузетништва.

Захваљујући активној примени иновација
и инжењерског знања у производњи, ова
компанија је регионални лидер развоја
технологија микроконтролера који се користе у свим сферама друштва, од сложених
електроничких уређаја у индустрији и саобраћају до уређаја у свакодневном животу људи. Управо овај пример показује да
успешна интеграција знања и научно-истраживачког рада у конкретним гранама
индустрије и производње може довести до
стварања успешних компанија које ће по-

Поповић је заједно са руководством
општине и директорком Природњачког
центра, Јасминком Луковић Јагличић, свечано отворио изложбу „Животиње Африке“
у том центру и том приликом изјавио да
је овај центар на нивоу сличних центара у
Европи и свету.
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нудити атрактивна радна места и подстаћи
младе да остану у земљи, што је један од
приоритетних циљева Кабинета.

Промоција Програма сарадње науке
и привреде кроз пример компаније
Агроуник из Шимановаца

Корисник средстава Фонда за
иновациону делатност LMBSoft из Ниша
лидер у иновацијама у производњи
медицинске опреме

У оквиру промоције Програма за сарадњу науке и привреде Фонда за иновациону делатност Србије, а у циљу
поспешивања сарадње науке и привреде
и мотивације компанија и физичких лица
да што више сарађују са факултетима,
институцијама и научно-истраживачким
организацијама, министар Ненад Попо-

У оквиру промоције програма Фонда за
иновациону делатност министар Ненад
Поповић промовисао је компанију ЛМБ

Софт из Ниша која се бави истраживањем
и развојем нових производа, технологија и
софтвера у медицини. Ова фирма пример
је успешно спроведеног пројекта кроз Програм за сарадњу науке и привреде Фонда
за иновациону делатност, у оквиру ког је
подржана са више од 34 милиона динара.
Ова компанија представља успешан пример везе између науке и привреде, која је
од стране Кабинета препозната као један
од кључних фактора за подстицање економског раста и отварање нових радних
места.
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вић промовисао је компанију „Агроуник“.
Ова компанија бави се производњом и
продајом микробиолошких препарата за
пољопривреду, и у току претходних година
искористила је више од 20 милиона динара кроз конкурсе министарства за науку и
Фонда за иновациону делатност, уз додатно
планираних 11 милиона динара. Компанија
је од добијених средстава развила лабораторије за микробиологију, за агрохемију и
за молекуларну генетику, јер је ово један од
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начина да постигнемо већу конкурентност
домаће индустрије, раст извоза и отварање
нових радних места у високотехнолошком
сектору.
Сарадња са израелском технолошком
компанијом Mobileye која је продата
Интелу за 15,3 милијарди евра
У току званичне посете држави Израел, министар Поповић успоставио је сарадњу са
високотехнолошким компанијама Mobileye и
OrCam. Mobileye је водећи произвођач софтвера који омогућава напредне системе за
помоћ возачу (АДАС), са више од 25 партнера произвођача аутомобила. Поред АДАС-а,
технологија се развила тако да подржава и
додатна два стуба аутономног управљања
вожњом - мапирање и самосталну вожњу.
Они се увелико спремају за будућност, а то је
производња потпуно аутоматизованих возила. Прототипи би већ требали да се нађу у
продаји од 2021. године. Компанија Mobileye
је 8. августа 2017. године купљена од стране
Интела за 15,3 милијарде евра. Производ
компаније OrCam, MyEye, намењен је слепим и слабовидим особама као вештачки
видни уређај са лаганом паметном камером
која тренутно чита текст наглас - са било које
површине и препознаје лица, производе и
новац у реалном времену. Цео софтвер је
спакован у мали уређај величине прста. Оригинални MyEye уређај представљен је 2015.
године, а следећа генерација MyEye 2.0 кренула је са производњом 2017. године.
Размена знања са кинеским
технолошким гигантом Huawei
Представници кинеске високотехнолошке
компаније Huawei представили су министру
Поповићу рад компаније, а пре свега канцеларије у Београду. Компанија на светском

нивоу бележи промет од око 80 милијарди
долара. Канцеларија у Београду је уједно
и регионални центар за читав Балкан, са
око 100 запослених на свим позицијама и у
свим секторима (маркетинг, логистика, набавка, продаја, итд.).
Компанија у Србији води неколико
активних пројеката:
1. Модернизација фиксне телефонске
мреже
а) Рок је три године и одвија се у 15
градова
б) циљ за 2018. годину је активних
350.000-400.000 активних линија
2. И
 нсталација камера за повећање безбедности у саобраћају и друштву
Министар Поповић је са представницима компаније испратио десет студената у
Huawei центар у Кини, где су прошли кроз
обуке у подручју најнапреднијих технологија у области телекомуникација.
Српска компанија омогућила потпуну
дигитализацију људског лика
Министар за иновације и тенхолошки
развој посетио је априла 2019. године но-
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восадску компанију 3Lateral, која се бави
креирањем дигиталних карактера и чији је
циљ да први на свету развију технологију за
комплетну дигитализацију људског лика.

индустрији, па је ова компанија радила на
стварању светски познатих игара попут
Grand Theft Auto (GTA), Batman: Arkham VR
итд.

Овом технологијом, која се базира на прикупљању и обради велике количине података, омогућено је креирање дигиталних
двојника способних да у потпуности репродукују фацијалне експресије из реалног света, што је представљено на једној од најрелевантних конференција у индустрији игара
„GDC” у Сан Франциску. Поред примене у
креативној и индустрији забаве, предвиђа
се да ће ова технологија имати значајну
примену и у образовању.

Главни развојни центар шведске ИТ
компаније Верисек у Београду

3Lateral, припојен је од стране Epic
Games-а, издавача једне од најпопуларнијих игара на свету. Из компаније су најавили да ће инвестирати у локалну ИТ заједницу и образовну инфраструктуру, као и у
јачање целокупног дигиталног екосистема
наше земље. Планирана је изградња научно-образовног центра, по угледу на сличне
пројекте у Силицијумској долини, са циљем
размене знања и искустава између науке и
привреде и повећања броја високо-образованих кадрова.
Приликом посете, министар Поповић је
нагласио да је Нови Сад препознатљив
центар развоја у читавој Европи, па и у
свету, када су у питању иновације у различитим пољима и дигиталне технологије. Он
је истакао важност постојања неопходне
инфраструктуре у виду експерата који долазе са факултета, што доказује пример Новог
Сада који је један од најуспешнијих када је у
питању број спин-оф компанија са универзитета.
Неки од клијената 3Lateral-а су лидери у
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Успостављена је сарадња са шведском
компанијом Верисек чији је развојни тим
смештен у Београду. Ова компанија у
свом развојном центру у Београду развија
пројекат FrejaeID– електронски идентитет
који у потпуности брише потребу за генерисањем шифри за електронске налоге
било које врсте, а која је сертификована
у Шведској. Електронско потписивање и
валидност електронске документације
представља будућност државне администрације за коју би Србија требало на
време да почне да се припрема.
Кабинет и компанија Верисек остварују
континуирану сарадњу на идентификовању проблема и препрека у изградњи
одрживог иновационог екосистема. На
једном од радних састанака, указано је да
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је први и највећи проблем мањак квалитетног кадра, што је ову компанију навело
да ове године снизи критеријуме при
одабиру радника како би попунила радна
места. Као други проблем, наведена је
нелојална конкуренција тј. растућа сива
зона ИТ сектора у којој многе компаније
запошљавају људе преко агенција за
посредовање при запошљавању, избегавајући тиме плаћање пореза држави.
Поред сарадње са овом компанијом
остварене у Србији, министар Поповић
се приликом званичне посете Стокхолму
састао са извршним директором и оснивачем Верисека, господином Јоханом
Хендриксоном, и са њим разговарао о
потенцијалном ширењу пословања компаније у Републици Србији, као и о при-

мени решења електронског идентитета у
области е-Управе.
Укључивање српских стартап компанија
у ланац добављача компаније ИКЕА
Mинистар Поповић и чланови Кабинета министра остварили су сарадњу са шведском
компанијом ИКЕА у циљу отварања могућности за веће укључивање српских стартапова
и иновационих компанија као добављача.
Током разговора са руководством ове компаније, указано је да она пружа могућност
студентима у Србији да похађају програме
плаћене праксе. Истакнут је значај талента
који долази са факултета и неопходност да тај
таленат буде препознат и прихваћен од стране индустрије у циљу иновирања процеса
производње и пружања услуге.
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Дизајнерска решења за Тетрапакове
фабрике у свету развијају се у Горњем
Милановцу
У првих годину дана рада Кабинета
остварена је уска сарадња са шведском
компанијом Тетра Пак, која је лидер у

да наставе своју каријеру у компанији као
што је Тетра Пак.
Посета Ериксону: Мрежа 5Г ускоро
стиже и у Србију
Министар за иновације и технолошки развој, Ненад Поповић, посетио је током званичне посете Шведској компанију Ериксон и
са експертима ове компаније разговарао о
5Г технологији која би требало да буде лансирана до краја ове године. Оцењено је да
ће 5Г технологија бити прекретница која ће
променити свет, индустрију и животе људи.
Компанија тренутно послује у 180 земаља, са
97000 запослених, и годишњим обртом од
24,5 милијарде евра. Компанија улаже огроман део својих прихода у истраживање и
развој, на чему ради 24000 запослених, што
је резултирало са 45000 патената које данас
користе све светске компаније у области комуникација – Епл, Самсунг, Хуавеј...
До краја ове године очекују се прва комерцијална покретања 5г мрежа које пред-

производњи иновативне амбалаже за
прехрамбену индустрију. Ова фабрика у
Горњем Милановцу запошљава око 350
радника, а поред фабрике постоји канцеларија у Београду, као и два услужна центра и то Дизајн центар (који запошљава
око 60 радника) за дизајнерска решења
за све Тетра Пакове фабрике у свету, и
центар за аутоматизацију, који ће давати
услуге за инсталацију опреме, подршку
и отклањање проблема за два региона и
то за Европу и централну Азију као и за
Средњи и Блиски исток. Наглашена је добра сарадња компаније са Универзитетима
у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, пре
свега због потенцијала и представљања
компаније младим генерацијама које желе
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стављају будућност мобилне телефоније. У
2017. години на свету је било 7.8 милијарди
уређаја, а очекује се да ће мобилни телефони повезани на ИоТ до 2023. године
достићи 2.3 милијарди, након чега ће бележити годишњи раст од 30%. 5г мреже користиће се за брже остваривање постојећих
садржаја, и лакше пружање услуга везаних
за виртуелну реалност, али и као платформа за умрежавање индустрије јер ће својом
брзином смањити време одзива чиме ће
побољшати дигитализацију различитих
области од рударства до здравства. За сада
имају 39 најављених уговора, а на тржишту
Србије ће 5г пилот спроводити у сарадњи
са Телекомом. Када је у питању тржиште
Србије, Ериксон је присутан већ више од 20
година и запошљава преко 100 људи. Оно
што је карактеристично је висока просечна
образованост и то да је међу запосленима
30% жена. Компанија у Србији послује са
годишњим обртом од 30 милиона евра, а у
Србији се налази и Ериксонов регионални
центар компетенција.
Промоција женског иновационог
предузетништва у компанији Екофунги
у Падинској скели
У оквиру својих активности, министар за
иновације и технолошки развој промовисао је компанију „Екофунги“ у Београду, која
је корисник средстава Фонда за иновациону делатност Владе Републике Србије. Власница ове компаније, Иванка Миленковић,
успешан биолог и предузетник, представља
изванредан пример успешног женског иновационог предузетника који запошљава
десет радника. Предузеће Екофунги извози 95 одсто својих органских производа у
премијум класи у земље Европске уније.
Компанија Екофунги готово сваког месеца
организује едукацију за произвођаче печу-

рака из иностранства, од Шпаније, Ирске,
Француске, Енглеске, Холандије, Белгије до
Аустралије, Индије, Тајвана, на којима они
од инжењера из Екофунгија добијају трансфер знања и технологија које затим користе
у својим земљама.
Обреновачка породична компанија
корисник средстава Фонда за пројекат
пастеризације органског отпада
У оквиру промоције програма Фонда за
иновациону делатност министар Ненад
Поповић промовисао је породичну компанију из Обреновца Монт Стублине која је
корисник средстава Фонда у склопу Програма сарадње науке и привреде. У оквиру
овог програма додељено је 3 милиона
евра за 14 иновативних пројеката српских
компанија. Компанија Монт Стублине се
бави рециклирањем органског отпада и
добављањем и инсталирањем компоненти
за водеће произвођаче постројења за биомасу у Европи.
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Састанак са руководством компаније
(MAIL.RU)
Министар Поповић се састао са руководством компаније MAIL.RU у септембру 2018.
године када је потврђено да ће представници компаније посетити Србију како би
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се на лицу места уверили у потенцијале за
сарадњу са компанијама из наше земље.
Ова компанија је заинтересована за аквизицију српских ИТ фирми које би у будућности прерасле у локалне развојне центре
за развој иновационих производа и услуга
МЕЈЛ.РУ за цео свет.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

САРАДЊА СА
УНИВЕРЗИТЕТИМА
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
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И

зградња успешног и за друштво релевантног иновационог
система није могућа без активног учешћа универзитета.
Модерна наука је предузетничка наука! Модеран универзитет је
иновациони микро-екосистем, кључни градивни блок сваког националног или регионалног иновационог система.
Историјски посматрано, примарна друштвена мисија универзитета је скоро у потпуности била ограничена на продукцију
знања кроз процес учења. Сложени трансформациони процеси, са
широким временским хоризонтом и временским квантом који се
мери деценијама (универзитет је у својој бити инертна структура!) водили су универзитет кроз три развојне фазе у којима се његова мисија постепено проширивала. У другој развојној фази, коју
често називамо Првом академском револуцијом, универзитету
је придодата мисија продукције знања кроз процес истраживања
(двојна улога такозваног Хумболтовог модела универзитета,
односно Хумболтовог идеала). У трећој развојној фази трансформациони процеси воде универзитет ка мисији која захвата
и продукцију знања кроз процес иновације, односно улога универзитета се постепено, али убрзавајуће, усмерава експлицитно ка
економији, а посебно индустрији. Трећа развојна фаза, у теорији
позната као Друга академска револуција, радикално мења карактер универзитета и модел његовог функционисања. Те промене
су врло екстензивне, а њихова суштина је у организационој и
функционалној експанзији системских граница универзитета (и
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академске заједнице у целини), ка ширем друштвеном окружењу и
новом друштвеном ангажману, што за последицу има настанак
и успон предузетничке науке и трансформацију универзитета
у предузетничку организацију, у предузетнички универзитет.
Трећа развојна фаза је данас актуелна и одвија се различитом
динамиком и по различитим путањама у континуитету од друге
половине двадесетог века, без јасно дефинисаног скупа кључних
одредница који би омогућио изградњу једног јединственог и конзистентног реформског модела, који је општеприхватљив за све.
За сада, неспорно је да овај трансформациони процес стремљења
универзитета ка трећој мисији и капитализацији знања има
реформски карактер и да се дешава у глобалним оквирима, од
Сједињених Америчких Држава, које традиционално предњаче у
овој сфери иновативним концептима, па преко Европе, азијских
брзорастућих економија, до Аустралије, у којој се данас могу
пронаћи врло интересантни примери новонастајућих ултрамодерних универзитета, који, попут CSU Engineering, Charles Sturt
University, готово преко ноћи израстају ни из чега и успостављају
нове стандарде универзитетског образовања, посебно за домен
инжењерства, најављујући тако нови талас долазећих глобалних
лидера.
У оваквом контексту образовање инжењера и његов шири СТЕМ
корпус имају изузетан значај. Интеракција са сфером економије
и усмеравање универзитета ка предузетништву како би се
одговорило новонастајућем императиву друштвеног развоја у
правцу друштва базираног на знању и економији знања, природно позиционира своје тежиште у област инжењерства. Без намере да се значај друштвених наука стави у други план, што би
био потпуно погрешан закључак (напротив, одавно је очигледно
да је неопходно да се актуелни наставни програми у којима доминирају инжењерске науке увелико прошире, како би студенти
добили прилику да нешто науче о иновацијама и предузетничким вештинама које су тако неопходне за економски напредак и
безбедност националних економија), овде се инсистира на препознавању кључне улоге инжењерства у остваривању реформских процеса треће мисије (за укупни простор терцијарног образовања!), специфичностима у образовању инжењера (укључујући
и чињенице да је образовање инжењера изузетно захтевно,
широко диференцирано и такође, скупо!), потребама друштва у
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контексту индустријског развоја и реиндустријализације деиндустријализованих економија, и са тим у вези потребе да се посебна пажња посвети реформским процесима на техничким универзитетима. Њихову комплексност, као и методолошки оквир
који се примењује, добро илуструје пример сарадње, односно cocreation процес који се остварује између Aalto University, Helsinki,
Finska, и Stanford Department of Management Science & Engineering,
на програму развоја предузетничког образовања и шире, креирања Aalto University Entrepreneurial and Innovation Ecosystem
који обухвата „student-run accelerator, university entrepreneurship
courses, technology transfer office, and vibrant entrepreneurial culture“.
Такође и Aalto Ventures Program („Co-creative Entrepreneurship
Education For all Aalto Students“) which provides students with
inspiration (на пример „prominent entrepreneurial leaders share their
knowledge & experiences“), capability and network necessary to build
new scalable businesses as startups or in established organisations”).
Овим долази до реконцептуализације продукције знања и трансформација универзитета у такозвани „Mode 3“ систем, који
обухвата Иновационе мреже и Кластере знања, за стварање
знања, његову дифузију и примену, а које се састоје од „human
and intellectual capital, shaped by social capital and underpinned by
financial capital“. Крећући се по таквој развојној путањи, Aalto
University Entrepreneurial and Innovation Ecosystem спрегу са окружењем усмерава и на екстензивну интеракцију са медијском
сфером кроз, на пример, интеракцију са SLUSH Conference, „the
largest global gathering of innovators, entrepreneurs, venture capital
and press“, са стотинама хиљада учесника и посетилаца (младих људи, генератора иновативних идеја и жељних предузетништва, venture capital institutions, великих компанија, медија,
политичара, успешних предузетника и других истакнутих и
утицајних људи), а такође и са SLUSH Academy, која је кроз сарадњу са универзитетском заједницом фокусирана на „educating
the next generation of founders“. Продор у сферу медија и културе,
и развој интеракције ове врсте, указују на успостављање нове
концептуализације кроз екстензију троструког хеликса новом,
четвртом компонентом, чиме настаје битно комплекснији и
садржајнији оквир такозваног четвороструког хеликса, који област организационог деловања универзитета спреже са „media,
creative industries, culture, values, life styles, art, and perhaps also the
notion of the creative class“.
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Посматрајући глобално иновациони екосистем сваке земље јасно се може уочити
портфолио средина из којих потичу иновације. Тако се могу уочити иновације настале
у резултату научно-истраживачког рада и
иновације настале емпиријским путем кроз
доживљени изазов и решење проистекло
из рада, такозване ”research innovations” и
”non-research innovations”. Узевши у обзир
национална издвајања за научни рад јасно
је да Република Србија већи део иновационог екосистема базира на не-научним
иновацијама. Уз то, у Србији се рефлектују
слабости због којих цела Европа донекле
заостаје, а то је недовољан обим трансфера
истраживачких резултата насталих у научноистраживачким институцијама и универзитетима у привреду и тиме недовољна комерцијализација резултата уложеног рада.
Сарадња испољена кроз заједничку улогу
у савету за Иновационо предузетништво
и информационе технологије министра за
иновације и технолошки развој и министра
просвете науке и технолошког развоја приказ је коегзистенције два дела иновационог
екосистема.
Министар Ненад Поповић је, према јединственој агенди рада Кабинета на пословима
изградње иновационог екосистема Републике Србије посебну пажњу посветио универзитетима у Србији. Министар је у више
наврата водио разговоре са проректором
Универзитета у Београду, проф. др Ненадом
Зрнићем o могућностима унапређења сарадње и институционалног напретка иновационог предузетништва међу студентима.
Констатовано је да је кадар који ”производе” универзитети у Србији веома јак, посебно у инжењерским дисциплинама и да
је у могућности да апсорбује захтеве компанија које имају намеру да дођу у Републику
Србију и ту отворе нова радна места.
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Министар Поповић је, у жељи да пред
Саветом за иновационо предузетништво
и информационе технологије кандидује
пројекте који би повећали капацитет факултета у Србији за комерцијално испољавање
научно-истраживачког рада, али и како би
се уверио у напредовање радова на већ
усвојеним пројектима посетио Универзитет
у Београду, Машински факултет, Електротехнички факултет, Хемијски факултет, Факултет организационих наука, Саобраћајни
факултет и Факултет политичких наука. На
Електротехничком факултету је обишао
Иновациони центар, Рачунарски центар,
као и Лабораторију за роботику. На Машинском факултету разматрани су пројекти
од значаја за подршку примени концепта
Индустрије 4.0 развојем роботике у оквиру
Националног центра за роботику. У оквиру
посете Хемијском факултету министру је
представљен пројекат изградње Националне лабораторије за испитивање састава
материјала најразличитијег порекла. Као
пројекат од великог значаја за безбедност
земље министар га је кандидовао пред
Саветом. На Факултету организационих
наука, у присуству премијера Србије Ане
Брнабић и министра Поповића отворен је
Истраживачко-развојни центар ФОН-а. На
Факултету политичких наука је у присуству
министра за иновације и министра спољних послова отворен Центар за српско-руске студије.
У резимеу развојног потенцијала који
укључује универзитете и научне институте
у Србији, а након две године интензивног рада на обликовању иновационог
екосистема Републике Србије, могуће
је закључити да се несразмерно велики
потенцијал генерише на инжењерским
факултетима упркос недовољном улагању у
лабораторијске и друге просторне ресур-
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се. С тим у вези неопходно је, да се поред
кандидовања пројеката од стране Кабинета министра за иновације и технолошки
развој према Савету за иновационо предузетништво и информационе технологије,
усвоји механизам обезбеђења средстава
за њихово покретање. У супротном, предметно кандидовање прети да остане само
препозната идеја, без реализације на
највишем нивоу, иако то универзитети у
Србији никако не заслужују. Препозната
је жеља управе свих институција да системским унапређењем капацитета дају
допринос препознатљивом иновационом
екосистему Републике Србије и да се на
одговарајући начин представе својим
капацитетима свим компанијама које су
усмерене према истраживању и развоју у
Србији. У жељи да промовише капацитет
и подржи младе истраживаче и научне
раднике министар Ненад Поповић је боравио у Бриселу где се састао са председником Европског савета за истраживања,
господином Жан Пјер Бургињоном, када
је представио решеност српске Владе да
озбиљно стане иза научно-истраживачке
заједнице. У резултату ове посете уследила је посета господина Бургињона Републици Србији где је дочекан са највећим
почастима, што је српску науку учинило
значајно видљивијом на европској истраживачкој сцени.

10.1
НАУЧНА БАЗА
КАО ПРЕДУСЛОВ
ИНОВАЦИОНОГ РАЗВОЈА
10.1.1
НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ
И ИНОВАЦИОНОГ ПАРКА У НОВОМ
САДУ
Кабинет министра за иновације и технолошки развој дао је суштински допринос
у изради концепта и садржаја за будући
Научно-технолошки и иновациони парк у
Новом Саду. Тај процес је уско координисан са израелским, швајцарским и кинеским стручњацима за развој научно-технолошких паркова на бази чијих искустава
је предложен концепт НТИП у Новом Саду.
Главни задатак МБПИ представља оства-
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ривање ефикасније сарадње привреде
и научно-истраживачких институција и
факултета, као и стварање повољнијег
иновационог и стартап екосистема. То подразумева стварање повољнијег амбијента
за развој иновативних и технолошких
стартапова, првенствено кроз унапређење
законодавног оквира, пореске политике и
олакшаног финансирања које ће подстаћи
развој иновативног предузетништва код
младих.
Изградња Научно-технолошког и иновационог парка у Новом Саду је важна за град
Нови Сад, АП Војводину и читаву Србију.
Реализацијом овог пројекта стећи ће се неопходни услови које ће користити и професори и студенти факултета јер ће на једном
месту имати најсавременију опрему и све
услове за покретање својих иновативних
стартапова. Цео пројекат обухвата површину од 29.134 м2.

10.1.2
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ
НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ ИТ РЕШЕЊА У
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ИНСТИТУТУ
БИОСЕНС
Одлуком Председника Владе Србије, једна од дужности министра за иновације
и технолошки развој је и рад Института
БиоСенс. Овај институт је регионални лидер и база за научнике и истраживаче у
сектору пољопривреде који су препознати
на највишем светском нивоу. Кабинет министра за иновације и технолошки развој,
у више наврата посетио је Институт БиоСенс.
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Својим пројектом Антарес, Институт БиоСенс победио је у озбиљној конкуренцији
на конкурсу у оквиру Хоризонта 2020 за
пројекте које финансира Европска комисија
и на тај начин привукао у Србију 28 милиона евра бесповратних средстава која ће
бити уложена у развој најбољих услова за
научно-истраживачки рад у области примене напредних ИТ решења у пољопривреди.
Институт БиоСенс представља спону између два најперспективнија и најконкурентнија сектора у Србији - информационих
технологија и пољопривреде. Овај институт
обезбеђује трансфер науке и истраживања
у пољопривреду и у тој области остварује
запажене резултате у свету.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој ће наставити да подржава
пројекте Института БиоСенс од којих користи имају пољопривреда, научна заједница,
а посебно млади научници које после факултета треба задржати у Србији и понудити
им добре услове и атрактивна радна места,
што је такође један од циљева Кабинета
министра за иновације и технолошки развој.
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10.1.3
УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ
ИНСТИТУТА ВИНЧА
У протеклом периоду, Кабинет министра за
иновације и технолошки развој је активно
учествовао у развоју иновационе инфраструктуре и иновационих програма са
фокусом на унапређење система научних
института. Знања из области природних
наука, технологије, а нарочито инжењерства, имају посебан значај за иновације и
економски раст.

10.1.4
РАЗВОЈ САРАДЊЕ ЈП НУКЛЕАРНИ
ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ И РУСКЕ ДРЖАВНЕ
КОРПОРАЦИЈЕ РОСАТОМ У ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊА РАДИОАКТИВНИМ
ОТПАДОМ
Један од важних акцената у активностима
Кабинета стављен је на област примене нуклеарне енергије у мирне сврхе, као и на руковање радиоактивним отпадом. Са партне-

Кабинет министра за иновације и технолошки развој ће наставити да подржава
стварање истраживачких тимова који се
оријентишу на решавање проблема на
мултидисциплинаран начин, укључујући
стручњаке из више области. Иновациона
инфраструктура и програми треба да буду у
функцији индустрије и останка младих талената у Србији, а Институт Винча у томе има
важну улогу.

187

рима из руске државне корпорације Росатом
постигнут је договор о размени стручњака,
обукама за управљање радиоактивним отпадом, као и размени знања и технологија у
процесирању радиоактивног отпада.

10.2
РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА
У ВОЋАРСТВУ КАО
ПРОИЗВОД СРПСКОГ
ЗНАЊА И НАУКЕ
Институт за воћарство у Чачку је последњих година своје пословање успешно
прилагодио тржишно оријентисаном правцу развоја привреде Републике Србије. У
разговорима са руководиоцима Института
за воћарство у Чачку указано је на значај
јачања везе између науке и привреде и
већој примени резултата научно-истраживачког рада у пољопривреди и прехрамбеној индустрији.
Захваљујући усмеравању активности на
апликативна истраживања у области
воћарства и реализацију различитих иновационих и научно-истраживачких пројеката, Институт је сопствене приходе увећао
за више од пет пута и значајно повећао
обим и квалитет произведеног материјала.
Ово представља позитиван пример на чијој
промоцији треба радити, како би и други
пратили оно што је Институт у Чачку успешно имплементирао.

10.3
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
КРЕИРА ЛИДЕРЕ ИНОВАЦИЈА
10.3.1
УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
У протеклом периоду рада Кабинета, министар Ненад Поповић је као један од својих
приоритета дефинисао изградњу иновационе инфраструктуре при Електронском
факултету у Нишу. Током више боравака у
Нишу надзирао је напредак на изградњи
Стартап центра на Електронском факултету,
и са својим тимом пружио снажну подршку у убрзавању процеса изградње нишког
Научно-технолошког парка као и лабораторијске ламеле при Електронском факултету.
одржао где је обишао радове на изградњи
центра за стартапове и иновативно предузетништво. Том приликом разговарао је са
деканом Електронског факултета Драганом
Јанковићем и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем. Они су се сложили да је
изградња овог центра важна како би млади
инжењери у Нишу започели своје стартапове на пољу иновација и високих технологија.

10.3.2
ОБРАЗОВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА
ИНЖЕЊЕРА НА ФАКУЛТЕТУ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА У
БЕОГРАДУ
У оквиру својих активности у току прве
две године дана рада Кабинета, министар
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Ненад Поповић пратио је и координирао
реализацију изградње новог објекта у
оквиру Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, који ће омогућити
да овај факултет упише 750 нових студената
сваке године уместо досадашњих 430. Такође је пружена подршка раду Иновационог центра Факултета организационих наука
где се у овом тренутку одвија највећи део
иновационе делатности овог факултета као
и пројеката везаних за сарадњу факултета и
привреде.

10.3.3
ПОДРШКА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ
СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ
МИТРОВИЦИ
Министар Поповић посетио је Факултет
техничких наука Универзитета у Приштини
са седиштем у Косовској Митровици и том
приликом позвао професоре и студенте са
овог факултета да се јављају на конкурсе

за развој иновационог предузетништва
које расписује његов кабинет и Влада Републике Србије уз оцену да су млади на
Косовуи Метохији веома сналажљиви и
упорни, што су најважније одлике успешних технолошких предузетника, а најбољи
пример за то је територија Државе Израел,
где, упркос сталним нестабилностима, па и
оружаним сукобима, постоји највећи број
стартап компанија по глави становника
на свету. Министар Поповић је поручио
да ће Косово и Метохија заувек бити део
Србије и да је неопходно поштовати Устав
Републике Србије и Резолуцију 1244 како
би се заштитио територијални интегритет и
суверенитет Републике Србије. Поповић је
на Космету пренео речи подршке и охрабрења од највиших представника државних структура у Русији, са којима је непосредно пред посету Косову имао прилику
да се састане. Приликом посете Косовској
Митровици, министар Поповић је учествовао у додели стипендија најбољим студентима заједно са министром за омладину и
спорт Вањом Удовичићем.
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10.3.5
ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНОВАЦИЈА ЗА
РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ У БОРУ

10.3.4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КАО
ВАЖАН ДЕО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У
СРБИЈИ
Кабинет министра за иновације и технолошки развој иницирао је и активно учествовао у припреми Споразума о сарадњи
између Фонда за иновациону делатност и
Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Потписивањем споразума о сарадњи, помоћи ће се
истраживачима, научницима, професорима,
доцентима и асистентима са овог Универзитета како би добили додатна средства за
пројекте који повезују иновације, науку и
индустрију. У ова три елемента налази се и
основа за будући развој економије и индустрије наше државе. Потписивањем уговора
о сарадњи са Фондом за иновациону делатност, наведене установе добиће неопходну
подршку за имплементацију и комерцијализацију својих иновационих пројеката на тржишту. Приступивши програму, Универзитет
у Приштини придружио се Универзитету у
Београду, Универзитету у Нишу и Универзитету у Новом Саду који на овај начин развијају иновационе пројекте који настају као
резултат идеја и научно-истраживачког рада
њихових студената и запослених.
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Бор је најважнији рударски центар у Србији
где се налази Технички факултет Универзитета у Београду са одсецима као што су
рударско инжењерство, металуршко инжењерство и други. У Бору се такође налази Институт за рударство и металургију који
у оквиру своје делатности обавља послове
израде научно-истраживачких пројеката у
областима геологије, рударства, металургије, и технологије. Бор има и развијену
ИТ заједницу која би убудуће, уз подршку
Кабинета, требало да се наслони на рударски сектор и у већој мери оријентише
на примену ИТ у рударству и металургији.
Бор је био један од градова где је министар
Ненад Поповић промовисао програме за
подршку иновацијама које је кроз Фонд за
иновациону делатност спроводила Влада
Републике Србије

10.3.6
ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ
ИНОВАТОРА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ
ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
Један од најважнијих циљева Кабинета је
унапређење сарадње науке и привреде
у чему је Електротехнички факултет један
од лидера у Србији јер су инжењери електротехнике најтраженији у земљи, а само у
развојном центру „Мајкрософта“ у Београду, више од половине запослених, управо
су дипломци ЕТФ-а. Изградња нове зграде
Електротехничког факултета, значајно ће
допринети развоју научне и иновационе
инфраструктуре у Србији, као и решавању
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проблема неадекватног простора у ком
студенти ЕТФ-а раде.

10.3.7
УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
У ЦИЉУ ОБРАЗОВАЊА ИНЖЕЊЕРА 4.0
Машински факултет Универзитета у Београду једна је од најактивнијих научно-истраживачких институција са којима Кабинет
министра за иновације и технолошки развој
сарађује. У контексту изградње дигиталне
агенде индустрије Србије и стварања нових институционалних оквира за јачање
иновационих потенцијала и технолошке
спремности у оквиру академске заједнице,
покренута је иницијатива за формирање
Националног центра за роботику на Машинском факултету Универзитета у Београду. Пројекат би био реализован кроз реконструкцију постојеће зграде топлане коју
Машински факултет више не користи (4.000
m2), а био би опремљен најбољим истраживачко-развојним и образовним ресурсима за образовање нове генерације младих
инжењера роботичара и мехатроничара, а
такође и конкретно усмерен ка потребама
домаће индустрије (роботизација домаћих
фабрика) и међународној сарадњи. Као
један од учесника на регионалној конференцији о инжењерству, која је одржана на
Машинском факултету у Београду министар
Ненад Поповић је објаснио да су за индустрију 4.0 потребни инжењери 4.0, те да
стицање инжењерских знања код младих
и развој дигиталне економије данас представљају водеће факторе конкурентности
једне нације и државе. У томе је кључна
улога Машинског факултета.

10.3.8
ПРЕКО 140 ИНОВАЦИОНИХ
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ПОДУХВАТА НА
ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА,
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Министар Поповић је посетио, у више наврата Факултет техничких наука, као кључну
институцију која је преко 140 иновационих
предузетничких подухвата претворила у
успешне компаније, од којих неке данас имају
преко 1200 запослених инжењера. Разговори
са деканом проф. др Радетом Дорословачким
су, у великој мери допринели квалитетнијој
оријентацији иновационог екосистема који
досеже у академске просторе. На Факултету
техничких наука је формиран Национални
центар за вештачку интелигенцију, роботику
и технологије учења на предлог који је Националном Савету за иновационо предузетништво и информационе технологије упутио
министар Ненад Поповић. Поред ФТН-a
предмет интересовања министра задуженог
за иновације био је и Природно-математички
факултет где је министар обишао лабораторије за обраду великог обима података,
Лабораторију за нуклеарну физику и Лабораторију за заштиту животне средине.
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10.3.9
ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ НА ФАКУЛТЕТУ
ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Циљ сарадње је развијање виртуалне реалности, односно креативне индустрије у области форензике, где би се створила фото
геометрија места злочина и где би чланови
пороте кроз виртуалну реалност имали
осећај присуства месту злочина. Идеја за
пројекат је истраживање виртуалне реалности, јачање мреже, прављење јединица
и опремање студија за виртуалну реалност.
Факултет поседује минималне услове, али
једна од ставки која би унапредила рад је
ласерски скенер, који кошта око 90.000 еура
и који би уз помоћ дрона правио слике за
креирање виртуалне реалности.

10.4
МЛАДИ – БУДУЋНОСТ
СРБИЈЕ
10.4.1
ПОДИЗАЊЕ ИНОВАЦИОНИХ
И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА ИСТРАЖИВАЧКЕ
СТАНИЦЕ ПЕТНИЦА КРОЗ САРАДЊУ
СА ЦЕНТРИМА У РУСИЈИ
У протеклих годину дана ИС Петница
остварила је важан напредак у успостављању и реализацији сарадње са
руским научно-истраживачким центром
Сиријус, као и московским универзитетом Ломоносов. Постигнут је договор да
ученици из програма ИС Петница обићи
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пет најсавременијих и најквалитетнијих
научно-истраживачких центара Руске
Федерације. Такође, договорено је да ће
предавачи из тих центара доћи у ИС Петница. Обновљена је сарадња ИС Петница
и Нафтне индустрије Србије.

10.4.2
ЗЛАТНЕ И СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ СРПСКИХ
ГИМНАЗИЈАЛАЦА
Министар Поповић је 10. септембра 2018.
године угостио ученике београдске Математичке гимназије и новосадске Гимназије
„Јован Јовановић Змај“ који су освојили
златне и сребрне медаље на олимпијадама
из математике и информатике. Састанку су
присуствовали и директор Математичке
гимназије, Срђан Огњановић, као и директор гимназије „Јован Јовановић Змај“,
Радивоје Стојковић. Министар је истакао да
је математика покретачка снага свих технологија будућности, попут вештачке интели-

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
САРА ДЊА СА УНИВЕРЗИТЕТИМА И НАУЧНОИСТРА ЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

генције, „блокчејна“ (blockchain), „биг дејта“
(big data) и других.

10.4.3
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Министар Ненад Поповић посетио је Прву
крагујевачку гимназију која је позната по
одличним резултатима ученика природних
смерова на националним такмичењима
и међународним олимпијадама знања.
Школа је годинама трећа по броју уписаних
студената на Електротехнички факултет у Београду. У оквиру ваннаставних активности,
организована је секција примењене физике
и роботике, као и велики број активности
које подстичу друштвени активизам код
ученика. Постоји и секција Лего роботике,
ваннаставна активност у оквиру које се
ученици баве роботиком кроз забаву користећи лего коцке.

ног значаја за будући период. Кабинет министра активно ради на пружању подршке,
не само у материјалним средствима, већ и
кроз едукацију, менторство од стране најбољих стручњака и омогућавање младима
да раде на савременој високотехнолошкој
опреми.

10.4.5
ПOБЕДНИЦИ СВЕТСКОГ ТАКМИЧЕЊА У
РОБОТИЦИ ЕУРОБОТ 2019
Министар за иновације и технолошки
развој, Ненад Поповић, примио је, 11. јуна
2019. године, студенте четврте године Факултета техничких наука у Новом Саду, који
су освојили прво место на међународном
такмичењу у роботици “ЕУРОБОТ 2019″ у
Француској, у конкуренцији 33 тима из 16
земаља.

10.4.4
ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА ФОНДА ЗА
ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА МЛАДЕ
ЧАЧАНСКЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Научно-технолошки парк у Чачку представља важан део иновационе инфраструктуре Западне Србије. Министар Поповић је у НТП у Чачку промовисао програме Фонда за иновациону делатност за
младе чачанске предузетнике. Научно-технолошки парк у Чачку својим активностима доприноси убрзаном развоју младих
иновативних стартапова, али и иновативних компанија у овом региону, због чега су
помоћ и подршка Владе Србије од кључ-
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Министар је честитао студентима и поручио
да је Србија земља са најбољим инжењерима и да је наше инжењерско образовање
препознато у свету. „Србија има најбоље
инжењере у овом делу Европе, јер имамо
најбоље техничке факултете јужно од Минхена и Беча”, навео је Поповић.
Поповић је истакао да је овакак успех инжењера из Србије, управо резултат рада
њихових професора. „Електротехнички
факултет у Београду, Технички факултет у
Новом Саду, Електронски факултет у Нишу,
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Факултет организационих наука у Београду
јесу места одакле креће иновациони и технолошки развој Србије“, рекао је Поповић.
Министар за иновације и технолошки развој је подсетио да у Америци, након завршених студија 80 – 90 одсто студената желе
да оснују своје компаније, док код нас 90
одсто младих који заврше факултете желе
да раде за друге послодавце, а свега 10
одсто њих жели да покрене свој сопствени
бизнис и оснује своју стартап компанију.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

РАЗВОЈ СРПСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ
ЕКОСИСТЕМА
КРОЗ САРАДЊУ СА
МЕЂУНАРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
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ЕКОСИСТЕМА КРОЗ САРАДЊУ СА
МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

З

а развој иновационог система Србије од посебног значаја је
његова интензивна институционална интеракција са иновационим системом Европе. Такође и са другим срединама, посебно
на билатералном нивоу, где се могу издвојити иновациони лидери
Европе, попут Финске, Шведске, Словачке, Чешке, Швајцарске, а
такође и Израела који је синоним за иновацију, који је кроз деценије
промишљеног обликовања изградио иновациони систем од којег се
може много научити и чија се искуства, због много сличности са
Србијом, могу директно применити на њен иновациони систем.
Сарадња и са економским гигантима, попут Кине, Русије, Јапана
или Сједињене Америчке Државе, су такође за Србију релевантни,
без обзира на диспропорцију у величини. Успешни принципи су универзални и општеважећи.
Овде се намеће фундаментално питање: због чега је међународна
сарадња толико значајна за иновациони систем Србије?
Мада је ово питање звучи готово тривијално и одговор свима познат, то можда и није тако. Није тако уколико се по овом основу
спроведе чак и површна анализа онога што се конзистентно дешава у пракси.
Пре свега, треба направити једну грубу класификацију поддомена са којима се међународна сарадња може остварити. Полазни
поддомен чине државне институције. Владе и ресорна министарства. Специјализоване агенције, такође, посебно она тела која
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су креатори националних иновационих политика, која те политике ефективно спроводе у пракси и такође, а посебно битно,
она тела која прате активности унутар иновационог система
и координирају његову функцију. У том простору постоји готово
неисцрпни потенцијал за сарадњу. Наравно, та сарадња треба
да буде пажљиво планирана и систематски спровођена у пракси,
уз нужну хоризонталну интеракцију са ресорним министарствима која нису матична за развој иновационог система, али могу и
треба да буду заинтересована за активну интеракцију са националним иновационим системом и да посредно учествују у његовом
обликовању.
Други поддомен чине непосредни актери иновационог процеса,
односно истраживачке институције попут универзитета или
института, а затим група институције фацилитатора иновационог процеса, попут различитих државних агенција, државних
фондова, иновационих паркова, индустријских паркова, специјализованих стартап организација попут инкубатора или акцелератора, иновационих хабова, асоцијација и мрежа и томе слично.
Листа је врло дугачка, посебно ако се институционални контекст
стратификује на градски, регионални и национални ниво. Посебну
класу институција које по природи припадају овом поддомену а
имају једну посебност која их издваја од свих других, јесу институције попут European Institute of Innovation and Technology, EIT,
који има мало и танко језгро, али је зато окружен енормним квазиформализованим структурама мрежног типа, које имају паневропску димензију. Ти ентитети, који се називају EIT Knowledge and
Innovation Communities, EIT KICs, су масивни конгломерати креатора знања (институти и истраживачки центри), креатора људског ресурса (универзитети) и бизниса (превасходно индустрија и
индустријске асоцијације, али фацилитатори предузетништва
заснованог на иновацијама), које делују у оквиру такозваног троугла знања, са дугорочним програмима развоја и сарадње (развој
овде нема техничко технолошки, већ организациони смисао!) који
се протежу на више деценија, и посебно значајно, који се реализују
кроз један врло сложен оквир приватног и јавног партнерства, у
овом случају индиректног партнерства са Европском комисијом и
њеним програмима за ЕРА домен. Други карактеристични облик је
такође организациона структура, али се суштински разликује од
ЕИТ јер се ради о организацији кластерског типа. То су такозване
Европске технолошке платформе, које је Европска комисија формирала у контексту операционализације кључне развојне стратегије Европе, Лисабонске стратегије трансформације Европе у
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друштво базирано на знању. Кроз ЕТП програм Европска комисија
је изградила 38 индивидуалних технолошких платформи, односно
38 међусобно комплементарних и кооперативних иновационих
заједница. Оне су као и EIT KICs такође паневропског карактера,
дакле суперструктуре, али слабо координисане и генерисане кроз
bottom up, принцип неке врсте аутопоезе, уз слеђење опште методологије која је дефинисана кроз ЕТП инструмент. Свака од 38
индивидуалних технолошких платформи је усмерена ка некој од
области технологија које имају велику друштвену релевантност
за развоје Европе, посебно компетитивност њене индустрије. У
каснијој развојној фази ЕТП инструмент је применом mirror принципа проширен на националне оквире чланица ЕУ, чиме је прерастао у мегаструктуру са врло великим утицајем на стратешке
развојне процесе у националним и регионалним иновационим екосистемима.
Трећи поддомен чине институције које подржавају финансирање
иновационог система. То су пре свега финансијске институције,
попут Светске банке, Европске банке за реконструкцију и развој,
и тако редом, укључујући и домен приватних фондова, односно
носиоца различитог капитала који је специјализован за одређене
развојне процесе унутар иновационог система (venture capital, seed
capital, ... ).
Четврти и последњи поддомен основне класификације простора
међународне сарадње јесте економски стратум, а посебно индустрија. Иновација је инхерентна индустријској сфери, у ствари,
индустрија не може да постоји ван иновационог процеса, јер је
иновација кључна компонента компетитивности. Ако ниси иновативан ниси ни компетитиван! А онда си губитник у великој економској утакмици глобализованог тржишта!
Сасвим је јасно да у овако диверзификованом простору интеракције
националног иновационог система Србије са међународним простором, односно његовим иновационим окружењем, императивно
захтева стратешко планирање и систематско праћење активности у дугорочним оквирима. Наравно, то је превасходно обавеза
државе и њених специјализованих тела.
Суштина међународне сарадње у иновационом домену је у томе
што је то пречица, временска и финансијска, за убрзани развој
Србије и премошћавање вишедеценијског развојног застоја и
консеквентно томе, технолошког јаза који је он продуковао у од-
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носу на водеће економије Европе и света. Иновациона заједница
у том контексту може да има изузетно значајну улогу за српско
друштво. То је улога активног агента за трансфер технологија
и технолошких знања. Кључно је да се разуме да се тај трансфер
треба да одвија у два стратума. Први је стратум науке, технолошких истраживања и консеквентно, технолошких иновација.
У том стратуму се одвија такозвани хоризонтални трансфер.
Други облик трансфера знања и технологија односи се на интеракцију између стратума науке и стратума националне економије. Дакле, то је локални вертикални трансфер, кроз који
иновациони систем, односно универзитети, институти и даље
редом комуницирају са компанијама у економско стратуму, односно фабрикама индустрије Србије и кроз ту интеракцију јачају
технолошку спремност, а посредно, пословну компетитивност
домаћих фабрика, СМЕ и великих, индустрије у целости а затим
и економског система и на крају друштва (снага друштва увек
почива на снази његових економских основа, односно на продуктивности и компетитивности његових фабрика и осталих
учесника економског стратума!!!). Кроз хоризонталну путању у
стратуму науке, превасходно усмерену ка унутра, а затим вертикалну путању ка стратуму економије, односно индустрије,
ограничену доминантно на националне оквире, српска наука
може да оствари своју друштвену релевантност, односно да се
извуче из вишедеценијске затворене петље посвећености самој
себи, која је као и свака затворена петља по својој суштини дисипативна, односно паразитског карактера. Да би се то десило
неопходни су нови стратешки оквири за развој иновационог
система Србије, односно корпус дугорочних стратешких програма за хоризонтални трансфер технологија и технолошких
знања кроз међународну сарадњу, затим корпус дугорочних
стратешких програма за вертикални трансфер технологија
и технолошких знања који ће стимулисати и развијати интеракцију иновационе заједнице са фабрикама индустрије Србије,
и трећи корпус програма, који је подједнако значајан а на који се
често заборавља, а то су програми који ће отворити фабрике
за иновације, односно учинити границе између стратума науке и стратума економије пропустљивим за иновацију и то у
оба смера (индустрија учи од науке, али наука мора и да учи од
индустрије!). Све претходно јасно указује на потребу промене перцепције иновације, од данас преовлађујућег техничког и
технолошког феномена, традиционално угнежђеног у простор
науке, ка феномену који је превасходно економски и зато захтева
релокацију тежишта у сферу економије и бизниса.
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ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
РАЗВОЈ СРПСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА КРОЗ
САРА ДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Кабинет министра за иновације и технолошки развој успоставио је контакте и
остварио активну сарадњу са кључним
међународним политичким и економским
институцијама. Свеобухватна сарадња која
се одвија на свим нивоима кључна је за
пренос најбољих светских пракси и остваривање трансфера знања између различитих екосистема.

11.1
ИЗГРАДЊА
ИНОВАЦИОНИХ
КАПАЦИТЕТА КРОЗ
САРАДЊУ СА
ИНСТИТУЦИЈАМА ЕУ
Министар Поповић и потпредседник ЕК
Андрус Ансип: Србија и ЕУ партнери у
иновацијама и сајбер безбедности
Министар Ненад Поповић задужен за
иновације и технолошки развој састао се 1.
октобра 2018. године, у седишту Европске
комисије у Бриселу, са потпредседником
ЕК, Андрусом Ансипом, задуженим за јединствено дигитално тржиште, са којим је
разговарао унапређењу дигиталне трговине у Србији, али и партнерству о области
сајбербезбедности и иновацијама.
Поповић и Ансип разговарали су и о сајбер-безбедности што је једна од најважнијих тема како у ЕУ тако и у свету. Састанак
је одржан на дан када је у ЕУ почело обележавање Европског месеца сајбер-безбедности, чији је циљ да се подигне свест

грађана о сајбер-претњама и начинима
како бити безбедан у свету интернета. Он је
подсетио да је Ансип девет година био премијер Естоније, земље чије је јавна управа
препозната као најдигитализованија на
свету.
Током разговора, министар Поповић је
представио и све потенцијале које Србија
има у иновацијама у новим технологијама
и стартап компанијама, а разговарало се
и о регионалној сарадњи и заједничком
приступу Србије и суседних земља када год
је реч о дигитализацији, иновацијама и економском тржишту.
Министар Поповић је на састанку пренео
уверење да Србија може да допринесе много сајбер-безбедности у будућности уз што
бољу координацију својих искустава са другим земљама. Овде не постоје појединачни
добри примери. Он је рекао да у овој области морамо радити заједно и да је Србија
равноправан партнер у сајбер-безбедности
са иновативним решењима која могу да до-
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принесу безбедности целе Европе.
Саговорници су се сложили да је заједничким снагама могуће урадити много
више. Потпредседник Ансип је пренео да
се на са Србију у ЕУ се гледа са пуно оптимизма када се говори о дигитализацији и
иновацијама. На састанку је разговарано
и о јединственом дигиталном тржишту и
регулативама које Србија треба да испуни
како би много више него данас користила
могућности дигиталне трговин.

11.1.1
УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ЕВРОПСКОГ
ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И
ТЕХНОЛОГИЈУ (EIT)
У циљу успостављања активне сарадње
и повезивања српског иновационог екосистема са европском мрежом, Кабинет
министра за иновације и технолошки развој одржао је низ састанака са представницима Европског института за иновације
и технологију (ЕИТ). ЕИТ као организација
представља интегрални део програма
Хоризонт 2020 којем доприноси кроз
адресирање друштвених изазова путем
раније наведене стратегије, за шта им је
од стране Европске комисије додељен
буџет од 2,4 милијарде евра. Конзистентним ангажовањем представника Кабинета
обезбеђено је формално присуство три
представника академске заједнице Србије
у два KIC-a (Заједница базирана на знању
и иновацијама). Ради се Саобраћајном
факултету у Београду, који ће као део конзорцијума, конкурисати за финансирање
у оквиру заједнице о урбаној мобилности
(EIT KIC Urban Mobility), као и Универзитету
у Београду и Универзитету у Нишу, који ће,
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као „кор партнери“ у оквиру козорцијума
који координира Фраунхофер Институт,
конкурисати за програме у оквиру заједнице о индустријским технологијама (EIT
KIC Manufacturing).
Министар Поповић састао се у Будимпешти са Мартином Керном, директором
Европског института за иновације и технологију, као и са Ласлом Гуљашом, директором ЕИТ Дигитал. У току састанка, разговарано је о различитим могућностима
приступања Србије постојећим и будућим
активностима. Оно што је у погледу успостављања сарадње битно за Републику
Србију јесте ЕИТ Регионална иновациона
шема (EITRegionalInnovationScheme), која
се фокусира на подстицање иновационих
активности у срединама мањих капацитета. Овоме се приступа кроз трансфер и
дељење добре праксе, са посебним нагласком на дијалог јер постоји свест о томе
да не постоји универзално решење. Нацрт
ове шеме постоји за период 2018-2020. и
креће од хабова и подизања регионалних капацитета кроз промоцију стратегије
да би се укључили учесници локалних
екосистема и створила интернационална мрежа. Стратегија за имплементацију
заснива се на ширењу мреже хабова који
ће служити као улазне јединице ЕИТ-а у
заједнице, а које ће бити ту као центри за
ширење информација. Модел подразумева висок ниво интегрисаности (свака
заједница је независна), дугорочни стратешки приступ, аутономија и флексибилност (организациону структуру води Одбор партнерских организација), ефикасно
руководство (вођено од стране директора
и тима на централном и локалном нивоу
који се воде истим принципима), иновационе хабове, паметно улагање и висок
ниво учешћа партнера, активности фоку-
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сиране на резултате и утицај, синергију и
сарадњу. Поред овога, ЕИТ придаје велики
значај растућем броју студената који су
били део активности Института, јер су
њихова позитивна искуства јако битна за
будући развој.
Утврђено је да је од посебног значаја за
српски иновациони екосистем функционисање ЕИТ Дигитал, које је пре свега усредсређено на трансформацију образовног
система, изградњу комуникације и мреже и
промоцију иновационих активности. У региону постоји јак традиционални приступ
образовању који даје одличне стручњаке,
али не постоје предузетничка култура и
спремност на ризик, на чему треба радити
како би се промене десиле, констатовано
је на скупу. ЕИТ Дигитал фокусира се на
мастер и докторске студије у области ИТја, као и на предузетничку обуку која за
циљ има развој вештина које ће подстаћи
студенте да иновирају и лакше излазе на
тржиште. Програми докторских студија
усмерени су на област индустрије кроз
сарадњу са великим фирмама које су партнери у процесу образовања. ЕИТ Дигитал
са њима формулише питања која се односе на најсавременије технологије, а затим
усмерава кандидате на истраживање у
том пољу. Учешће српских студената још
увек је јако мало и Кабинет ће преузети
иницијативу и радити на додатној промоцији (поред постојеће интернет кампање
и сајмова образовања). Када су у питању
иновационе активности и њихова подршка, ЕИТ Дигитал континуирано улаже у
истраживање и развој каснијим фазама,
јер је очекиван поврат уложеног новца
у одређеној мери. Поред овога, такође
су посвећени својој улози акцелератора.
Имају 150 партнера и континуирано посматрају тржишта и њихов раст, пратећи

потенцијалне пројекте. Оно што их одликује је систем у ком је обухваћен читав низ
активности које прате развој пројекта, од
финансија до приступања тржишту. Процењено је да српске компаније још увек
нису довољно велике да уђу у ове процесе, али да је то питање времена и да је
кључно то што су разговори започети.
Након састанака одржаних у Будимпешти,
Кабинет министра за иновације и технолошки развој радио је на организацији
пилот активности које би послужиле као
основа за успостављање активности Европског института за иновације и технологију у Србији. У оквиру ових активности,
министар Поповић састао се у Београду са господином Лореном Руом који
као директор за предузетништво надгледа
целокупан процес акцелерације у свим
огранцима Института, тј. прати токове
послова у укупној вредности од око 50
милиона евра. Поред тога, организује
доделе ЕИТ-ових годишњих награда и
координатор је савета задуженог за ЕИТ
Алумни. Оно што је такође један од његових задатака, а уједно и разлог његове
посете, је стратегија развоја женског предузетништва. Као једна од најбитнијих
компоненти процеса је свеобухватна медијска покривеност, а пре свега присуство
на друштвеним мрежама. Овим процесима постигнут је значајан пораст присуства
жена у активностима ЕИТ-а са свега 10%
на 40%, чак и у традиционално мушким
областима попут енергетике где су 2 од 3
награде добиле жене. Закључено је да је
потребно још много рада да би се решили
постојећи проблеми са законодавством
које дефинише ову област и малим инвестицијама у иновације и предузетништво у
Републици Србији, али да је баш због тога
партнерство са ЕИТ-ом и сличним органи-
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зацијама од велике важности за Кабинет.
У циљу што боље сарадње, разговарано
је о формирању плана и радне групе, редовнијим састанцима, као и могућности
да представник Кабинета министра оде
на неколико месеци да учествује у раду
ЕИТ-а како би се што боље упознали са
радом института. На самом крају, одржана је кратка презентација постојећих
планова ЕИТ-ове иновационе агенде за
период 2021-2027. која подразумева наставак подршке добрих пракси и решења,
процену дотадашњег учинка и утицаја на
друштво, и рад на остварењу визије да
ЕИТ постане глобални лидер који доприноси иновативном решавању друштвених
изазова. Као резултат састанака могуће
је издвојити прелиминарни план ЕИТ
Дигитал да од следеће године започне
измену свог статута како би се омогућило
учествовање земаља које нису чланице,
што би отворило могућности за Србију.
Сарадња ЕИТ-а са Кабинетом директно
доприноси развоју иновација и иновационог предузетништва у Србији. Ова организација спроводи разне програме на
територији Европског континета и Србија
је вољна да се укључи у њих и следи лидере у овој области. Женско иновационо
предузетништво препознато је као приоритетна област у развоју сектора којим се
бави Кабинет, а ЕИТ већ увелико ради на
промоцији ове области.
Након успешно успостављене сарадње, у
Београду је одржана прва пилот радионица Европског института за иновацију
и технологије под називом „Стартап и
предузетништво не знају за границе“,
са циљем промовисања значаја иновација
и предузетничког духа међу младима, са
фокусом на женску популацију. Радионицу
су отворили министар Поповић и директор
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за предузетништво Европског института за
иновације и технологију, господин Лорен
Ру. На панелу су учествовале три младе
српске предузетнице које су са приустним
девојчицама разговарале о темама везаним
за вођење посла – од идеје до међуљудских
односа у пословном окружењу. Радионица
је била успешна и изузетно посећена, што
је створило основу за договор о организацији радионица на територији целе Србије,
које ће служити као подршка Програму
подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва који у 2018. години спроводи Кабинет.
Све ово послужило је као основа за интензивирање сарадње са Европским институтом за иновације и технологију, због чега је
у Привредној комори Србије организован
EITAwarenessDay. На отварању су се обратили министри Ненад Поповић и Младен
Шарчевић, директор Фонда за иновациону
делатност Иван Ракоњац и председник ПКС
Марко Чадеж. Након тога Мартин Керн, директор ЕИТ-а, одржао је презентацију ове
институције и објаснио модел функционисања.

11.1.2
КРЕИРАЊЕ АМБИЈЕНТА ЗА РАЗВОЈ
ИНОВАЦИЈА У СРБИЈИ КРОЗ САРАДЊУ
СА ЕВРОПСКОМ КОМИСИЈОМ (EK)
У циљу обезбеђења видљивости иницијативе Владе Републике Србије за
унапређењем иновационог екосистема,
министар Поповић састао се са европским
комесаром Карлосом Моедашом. Посебна
тема разговора је успех Србије у оквиру
програма Хоризонт 2020 који води Ев-
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ропска комисија, чије је учешће комесар
посебно похвалио, напоменувши да је
буџет програма од 80 милијарди евра и
даље значајна цифра и да треба додатно
охрабривати учеснике из Србије да се са
својим пројектима пријављују. Република
Србија има добар образовни систем који
генерише инжењерски и ИТ кадар који је
кроз мале и иновативне фирме донео 760
милиона евра у БДП. Тренутно је то највише
IToutsourcing али намера је да се пребаци
на апликативни ИТ. Комесар Моедаш препознао је проблеме са којима се сусреће
Србија као проблеме са којима се сусpећу и
земље које су чланице Европске уније. Веза
између иновација и индустрије је свуда
проблем. Комесар је додао да Израел има
више инвестиција кроз ризични капитал
него цела Европска унија. Такође је изнет
податак да је пре светске економске кризе
2008. године око 14% ризичног капитала
долазило из јавног сектора, што се након
кризе повећало на 40%. Овај тренд није
добар и то је довело до повећања инвестирања у пројекте са националном димензијом, не интернационалном или пан-европском. Јавни новац је добар за идеје које
се не пласирају лако на тржиште. Ако нема
приватног капитала онда иновације тешко
долазе до тржишта.
Кроз разговор, комесар и министар Поповић идентификовали су следеће области
као области у којима Европска унија може
помоћи Србији:
1. PolicySupportFacilites – систем који омогућава размену искустава и праксе,
2. Peerreviewsystem – ово је најбољи систем
зато што нема политичког уплива и утицаја. Суштина је да експерти исте области
размењују идеје и искуства везано за
неку тему.

11.1.3
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
(EIB) ВАЖАН ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТИМА
ИЗГРАДЊЕ ИНОВАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У СРБИЈИ
Европска инвестициона банка (ЕИБ) је финансијска институција Европске уније. ЕИБ
искључиво кредитно финансира пројекте
који на други начин не би могли да се финансирају или би по веома скупој цени
обезбедили кредитирање. Пројекти које
банка финансира морају да садрже циљеве
развоја Европске уније, развој европских
индустрија, развој малих предузећа, стварање европских мрежа, подршка информационим технологијама, заштита природне
околине, побољшање здравља и образовања.
Пројекти за најнеразвијеније регије морају
да привуку даље изворе инвестиција. ЕИБ
је главни акционар у Европском инвестиционом фонду (ЕИФ). Од 2002 ЕИБ је Србији одобрила пет Апекс зајмова за мала
и средња предузећа, предузећа средње
тржишне капитализације, приоритетне
пројекте, предузетнике и локалну самоуправу у укупном износу од 1.065 милиона
евра. Прва четири зајма у износу од 565
милиона евра реализована су кроз 630
кредита док је резултат 6.920 радних места.
Пети Апекс зајам за МСП и друге приоритете: 500 милиона евра: Из прве транше
ИИИ/А од 150 милиона евра одобрено је
184 кредита малим и средњим предузећима, предузетницима и локалној самоуправи
у укупном износу од 148,4 милиона евра.
ЕУ и ЕИБ ће удвостручити подршку истраживањима и иновацијама, тако да ће до
2020. године иновативним предузећима у
Европи и на Западном Балкану ставити на
располагање 24 милијарде евра кредита,
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речено је Децембра 2016 на семинару ЕИБ
и Привредне коморе Србије.
У разговору је дефинисана листа могућности подршке кроз: могућност Финансирања мера за подршку спровођења
Иновационе Стратегије Србије, повећање
Иновационог Фонда кроз ЕИБ, помоћ сектору МСП у комерцијализацији иновација,
Инвестиције у инфраструктуру и Технолошке иновационе паркове, индустријске
паркове и развој технологије. С обзиром на
карактер ЕИБ фондова, очекује се да буду
предложене само инвестиције вредније од
10 мил ЕУР.

11.2
ЕВРОПСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ
САВЕТ (ERC)КАО ПОДРШКА
ИНОВАЦИОНОЈ И
НАУЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ У
СРБИЈИ
ЕРЦ је настао у оквиру Европског истраживачког простора у контексту новог Лисабонског уговора и представља један од
водећих елемената Хоризонта 2020, оквира програма Европске уније за истраживање за период од 2014. до 2020. године.
Сврха упостављања сарадње Кабинета са
ЕРЦ заправо представља додирну тачку
између врхунских научних истраживања и
задатка комерцијализације истих. Mинистар Поповић сусрео се са професором
Жан Пјер Бургињоном, председником
ЕРЦ-а, који је искористио прилику да нагласи да је Србија мала земља са великим
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бројем талентованих научника, а посебно је истакао да он као математичар зна
колико Србија изврсних математичара
има. Мисија ЕРЦ-а је да подстакне најквалитетније истраживање у Европи кроз
конкурентно финансирање и да подржи
истраживачки усмерена гранична истраживања у свим областима, на основу научне изврсности. Професор Бургињон је
навео да ЕРЦ искључиво чине научници
и људи из образовно научне струке, што
омогућава истраживачима да идентификују потпуно нове могућности и правце
у било којој области истраживања, а не
да се воде приоритетима одређеним на
државном или било ком другом нивоу.
Професор Бургињон је истакао да су евалуатори бирани из целога света, преко
90 националности, а 10 њих су научници
из Србије. Сви евалуатори су препознати као најцењенији научници из својих
области. Рекао је да постоји и Извршна
агенција ЕРЦ-а (ЕРЦЕА), која спроводи
ЕРЦ стратегију коју је одредило Научно
веће, која броји око 500 чланова, а задужена је за свакодневну администрацију
грантова.
Професор Боургињон се похвалио тиме
што 2,5% буџета одлази на плате менаџмента агенције и да су по томе јединствени у свету. Иначе ЕРЦ буџет од 2014
– 2020 износи 13 милијарди Евра.
У разговору са професором Жан Пјер Бургињоном идентификована је једна мера
коју ЕРЦ финансира, а која је директно
везана за комерцијализацију научних истраживања: Proof of Concept Grant (пројекти финансирани од стране ЕРЦ-а могу
произвести иновације са економским или
друштвеним потенцијалом. Овај грант пружа додатна средства за већ постојеће но-
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сиоце грантова ЕРЦ-а како би се осигурало
да изврсне идеје не нестају због недостатка
улагања.)
Професор Жан Пјер Бургињон и делегација ЕРЦ-а посетили су, у септембру
2018. године Београд, и том приликом ближе се упознали са потенцијалима српског
иновационог и научно-истраживачког система.

11.2.1
JOINT RESEARCH COUNCIL (JRC)
ПОМАЖЕ СРПСКИМ ИНОВАТОРИМА
ДА ПРЕДСТАВЕ СВОЈА РЕШЕЊА
КОМПАНИЈАМА
Имајући у виду да је Joint Research Council
једна од кључних институција Европске
уније, делегација Кабинета министра за

иновације и технолошки развој састала се
17. новембра 2017. године са директором
ове институције, господином Владимиром
Шухом. На састанку је разговарано о чињеници да Joint Research Council може да пружи помоћ у процесу Entrepreneurial Discovey
Process – овим пројектом се помаже иноваторима да презентују потенцијалним фирмама конкретна решења. Овај процес до
сада се показао као јако користан јер кроз
њега иноватори добијају шансу да своје
идеје комерцијализују и на тај начин зараде, али у исто време им пружа јединствени
увид у стварне потребе тржишта. У читавом
овом процесу посебно је битно обратити
пажњу на иновације које нису засноване на
истраживању, јер је све већи број иновација
које нису тако настале, те увек треба размотрити оправданост улагања искључиво
у истраживачке институције. На одржаном
састанку размењена су искуства која су
Србији потребна како би изградила правац
развоја иновационог екосистема – учвр-
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шћено је уверење да је потребно прилагођавати постојећа решења условима који
тренутно владају у српском екосистему, и
тако радити на побољшању.

11.2.2
ЕВРОПСКИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА
ДИГИТАЛНУ ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО
ПРУЖИО ПОДРШКУ СРБИЈИ У
ПРОМОЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА
РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У току учешћа на Конференцији IT Hub
Connect у Софији, министар Поповић
одржао је састанак са Маријом Габриел,
еврoпском комесарком за дигиталну економију и друштво. Комесарка Габриел је
на отварању конференције истакла да је
циљ дигиталне трансформације да нико
не остане искључен и да мора да обухвати
све области од индустрије до јавних услуга.
Дигитална агенда носи јаку поруку за државе региона. Дигитализација може да их

убрза, да обезбеди одрживост и омогући
правну сигурност што би привукло инвеститоре. Две су кључне области деловања
су сајбе-безбедност, односно изградња
капацитета са међународним партнерима на превенцији сајбер-напада у вези
са личним подацима, али и у енергетици,
транспорту и квалификовани кадар који
зна да користи нове технологије. Од посебног значаја су Digital Inovation Hub-ови
који ће се креирати широм ЕУ. На располагању је 100 милиона евра, а циљ је да се
креира DIH у сваком региону Европе. Потребно је укључити и више жена у процес
дигиталне трансформације како би био
свеобухватан. Комесарка Габриел је навела
да је посебно интересује Програм женског
предузетништва који спроводи Кабинет,
јер лично ради на изради европске Стратегије за женско предузетништво у области
дигиталних иновација и да је неопходно
да се идентификују регионалне потребе у
овој области.

11.2.3
ПОДРШКА У РАЗВОЈУ ИНОВАЦИОНОГ
ЕКОСИСТЕМА ОД СТРАНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРАТА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И
ИНОВАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
Генерални директорат за истраживање и
иновације европске комисије представља
једно од кључних тела задужених за иновациони раст Европске уније. Министар Поповић састао се са генералним директором
Роберт-Јан Смитсом, који је планове Републике Србије за успостављање иновационог
екосистема окарактерисао као амбициозне.
Постављени циљеви потребни су Србији јер
је лако „евре претварати у знање, али је из-
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азов знање претворити у евре“. Позивајући
се на речи Жан Пол Јункера, господин Смитс
је истакао да је Република Србија за Европску унију привилеговани партнер, као и
да је јака Србија у интересу Европске уније.
С тим у вези, предложио је да од почетка
2018. године њихови експерти помажу
Србији у развоју иновационог екосистема, а посебно Индустрије 4.0. Наиме,
имајући у виду значај Индустрије 4.0 за целу
Европску унију, спремни су да као експерта у
Србији ангажују професора Ханс-Јорг Булингера, бившег председника друштва Фраунхофер. На састанку је констатовано да се већина земаља суочава са истим проблемом као
и Србија у смислу претежног финансирања
истраживања и развоја из буџета. У том
циљу у Европској унији се израђује нови систем награђивања академске заједнице како
би се универзитети приближили привреди,
а у цео процес планирају да укључе и Србију
тако што ће позивати њене представнике
на састанке на којима ће се разматрати нова
решења у овој области.

11.2.4
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ НА
УНАПРЕЂЕЊУ ЕФИКАСНОСТИ ФОНДА
ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ
Кабинет министра за иновације и технолошки развој у свом раду блиско сарађује
са Светском банком. Одржан је низ састанака са представницима Светске банке,
са циљем да се имплементација текућих
пројеката активно прати и усмерава. У току
састанака представници Светске банке у
више наврата су истакли да су од иницијалних састанака из Србије добијали само добре вести. Поред тога, изнето је и да им је

посебно драго због повећања буџета Фонда за иновациону делатност и поводом тога
су се захвалили министру Поповићу на труду и личном ангажовању у овом процесу.
Такође, у оквиру сарадње Кабинета и Светске банке предложено је да се размотри
начин на који би Фонд убрзао своје функционисање и на који би се унела нова динамика у рад Фонда.

11.2.5
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ У ЈАЧАЊУ СРПСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА
Борд директора Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) одобрио је нову
петогодишњу стратегију за Србију у којој
је на врху листе приоритета унапређење
конкурентности и управљања, јачањем
капацитета приватних предузећа и реформисањем одабраних предузећа у државном власништву и јавних комуналних
предузећа.
У разговорима са представницима ЕБРД-a
на челу са шефом Канцеларије у Србији
Данијелом Бергом указано је на неколико
проблема са којима се Србија сусреће,
као на пример то што сем Београда, Новог Сада и Ниша, готово да нема више
ниједног иновационог технолошког или ИТ
парка у Србији, и као илустрацијa тога је
наведено да је скоро 95% тадашњих апликација пристиглих (237) за доделу бесповратних средстава Фонда за иновациону
делатност било из ова три града, од чега
је највећи део из Београда. Из тог разлога
је решено да се покрене програм за отва-
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рање регионалних иновационих стартап
центара у Србији. Исто тако, наведено је
да је више од 95% пристиглих апликација
било од мушкараца што указује на озбиљан проблем недостатка женског иновативног предузетништва. Вођен тим податком, Кабинет министра за иновације и
технолошки развој израдио је програм за
подршку женском инвационом предузетништву. Партнери из ЕБРД поздравили су
подршку иновативном женском предузетништву и навели да су ЕБРД, Банка Интеза и Уникредит Банка потписале уговор
о кредитној линији за подршку женама
предузетницама у Србији у оквиру
програма “Жене у бизнису”, намењеног
Западном Балкану. Европска банка за
обнову и развој припрема нову инвестициону стратегију за Србију, у чијем
ће фокусу бити “зелена привреда”. У 2017.
години око 50 одсто финансираних пројеката од стране ЕБРД-а је означено као
‘зелено’ а циљ је да 2020. године 40 одсто
европске привреде буде у том статусу.

11.2.6
САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА
ПРОГРАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ (UNDP) УЗ ЧИЈУ ПОДРШКУ ЈЕ
ИЗГРАЂЕН СТАРТАП ЦЕНТАР У НИШУ
У Србији постоји 19 агенција Уједињених
нација које координисано раде дајући
допринос стабилном развоју Републике
Србије у широком дијапазону кључних области. Тренутно је на снази петогодишњи
план сарадње 2016-2020. Једна од најактивнијих јединица овог система је UNDP,
који је у неколико наврата обавештен о
одговорности и раду Кабинета, нарочито у
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области Иновација и програма одрживог
развоја UNDP 2030. Према предвиђеној
агенди сарадње UNDP-a и Кабинета министра Поповића приказани су пројекти сарадње са Владом Србије, пројекти
подстицаја Друштвених Иновација и неки
примери инвестиција за интеграцију
српске дијаспоре у иновационе активности. Једна од активности од значаја коју је
UNDP са успехом реализовао, а Кабинет
уврстио у профил иновационог екосистема
Републике Србије је додела иновационих
ваучера за компаније које своју иновативност испољавају у домену енергетске
ефикасности.

11.2.7
ПОВЕЋАЊЕ ПРИМЕНЕ ИТ У ПРИВРЕДИ
КРОЗ САРАДЊУ СА ШВАЈЦАРСКОМ
КОМОРОМ
Швајцарска комора у Србији постоји три
године и успешно функционише уз подршку Швајцарске амбасаде и 65 организација
из Србије. Главни циљ Коморе је јачање
сарадње Србије и Швајцарске Конфедерације. Целу 2017. годину Комора је посветила
теми иновације којом жели да промовише
Швајцарску не само кроз традиционални
имиџ уређене државе, квалитета производа и стабилности већ и кроз лидерство у
иновацијама. Анализом стања у привредном амбијенту Србије експерти Коморе су
утврдили да је ово прави тренутак у развоју Србије за фокус на иновације. Према
њиховом запажању, Србија има добре
стручњаке, ниске трошкове рада, потенцијал да искористи креативност и постане
хаб за тестирање и производњу иновационих производа. На конференцији Швај-
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царске коморе која је организована у Научно-технолошком парку у Београду, поред
министра Ненада Поповића, учествовали
су и представници компанија Рош, Севен
Бриџес, Дигитал Србија, Теленор. Индустрија 4.0 и дигитална економија су шанса
за Србију да смањи заостатак у развоју и
поново развије индустрију и компетитивност предузећа, не само кроз „ИТ програмирање“ већ кроз примену ИТ у привреди,
оцењено је на конференцији. Један од
закључака такође је да наука и привреда
морају бити боље повезане у служби економског раста.

11.2.8
ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ
ИНЖЕЊЕРСКИХ АКАДЕМИЈА
EUROCASE У СРБИЈИ
Влада Републике Србије и Кабинет министра за иновације били су домаћини
Европској асоцијацији националних инжењерских академија EUROCASE. Предметни скуп у организацији Кабинета допринео
је значајно повећању видљивости националне инжењерске Академије.
На конференцији организованој од стране
Кабинета закључено је да је Србији потребна паметна индустријализација, индустрија базирана на знању као кључном
ресурсу и свеобухватној дигитализацији
производних процеса, уз нагласак да су
индустријске информационо-комуникационе технологије (ICT), индустријска
роботика, производна мехатроника, флексибилна и интелигентна аутоматизација,
односно све оно што се једним именом

назива Индустрија 4.0, један од најважнијих приоритета Владе.
У разговору са европским партнерима
посебно је било говора о томе да Србија
улаже напоре да активно следи процесе
који се одвијају у другим земљама у Европи, које развијају националне програме за дигитализацију своје индустрије.
Индустрија Европе се интензивно дигитализује, и дигитализација индустрије
Србије је неминовност, али тај процес
захтева велики напор. Паметна реиндустријализација кроз оквир Индустрије 4.0
није могућа без јаког инжењерства, због
чега Србија мора да модернизује програме образовања инжењера, да кроз оквир
дуалног образовања који приближава
студенте фабрикама и омогућава стицање
савремених практичних вештина, продукује нову генерацију инжењера. То би
требало да буде нова технолошка елита
Србије која ће бити спремна да концепт
Индустрије 4.0 ефективно примени у
индустријском простору земље, али је
чињеница да су за примену Индустрије
4.0 потребни ”инжењери 4.0”. Присутни
на конференцији су имали част да чују
ставове Генералног секретара EUROCASE
Ив Каристана који је истакао да је врло
важно то што Србија има министра задуженог за иновације и технолошки развој
јер је ова област данас кључна за економски развој сваке земље. EUROCASE
је асоцијација која окупља експерте из
различитих поља технологије и инжењерства, броји 23 члана и постоји дуже од
20 година. У раду конференције учествовали су представници инжењерских
академија Енглеске, Ирске, Француске,
Словеније, Чешке, Немачке, Пољске,
Аустрије и Србије и том приликом разматрали су стратешке аспекте изградње
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европске платформе за образовање нове
генерације инжењера. Велики број изузетно корисних мисли учесника уведен
је у стратешка документа, док је у начелу
договорена сарадња на обликовању иновационог екосистема у домену препорука
за образовање инжењера као носилаца
иновационог раста.
Инжењерство је кључно за изградњу
иновационог екосистема Србије. Без јаког и добро организованог инжењерства
иновација не може да напусти простор
истраживачких лабораторија и уђе у простор индустријске производње, тржишта
и уопште, економије. То је суштина нове
иновационе политике Европске комисије за нови циклус ФП9 научно-истраживачког програма HORIZON EUROPE,
садржаном у фрази: LAB-FAB-APP (лабораторија–фабрикација-апликација).
Пратећи модерне трендове организације
инжењерства у Европи, Америци, Кини,
Русији, Јапану, покренута је иницијатива за изградњу новог институционалног
оквира за организовање инжењерства
Србије, подједнако инжењерске струке и
инжењерске науке, кроз стварање једног
новог законског оквира, Закона о инжењерству Србије. Посебно добар узор је
Шведска краљевска академија инжењерских наука, која као најстарија академија
инжењерских наука Европе наредне
године бележи 100 година постојања, а
Шведска је кроз њено деловање, односно
превасходно јако инжењерство, у тих 100
година трансформисана из аграрне у јаку
индустријску економију, водећу по иновацијама у свету.
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11.2.9
ВАЖНА УЛОГА СРБИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НУКЛЕАРНА
ИСТРАЖИВАЊА – CERN
Србија се 24. марта 2019. године придружила CERN-у као 23. земља чланица. Србија
има дугогодишњу сарадњу са CERN-ом, а
српски научници су континуирано укључени у CERN-ове највеће експерименте.
Улагање у научна истраживања је важно за
развој наше економије, а CERN је једна од
најважнијих научних институција данас.
Чланство Србије у CERN-у ће оснажити
дугогодишњу сарадњу између Србије и земаља чланица ове организације, стварајући
прилике за повећање сарадње у научним
истраживањима, тренингу, образовању,
иновацијама и дељењу знања. Као држава
чланица CERN-а, Србија ће имати право
гласања у Савету, Церновом телу које доноси најважније одлуке, и доприносиће
буџету установе. Чланарина ће допринети
могућностима за запошљавање у CERN-у,
као и учешћу српске привреде на CERN-овим тендерима.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
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Неколико месеци пре пријема Србије у
CERN, министар Ненад Поповић састао се
са Џоном Елисом, британским физичарем
и једним од руководилаца ове организације. На састанку је истакнуто да је Влада
Србије је у потпуности посвећена чланству
наше земље у Европској организацији за
нуклеарна истраживања. Састанку министра Поповића и британског физичара
Џонатана Елиса присуствовали су и директор Института за физику у Београду Александар Богојевић и председник Комисије
Републике Србије за сарадњу са CERN-ом
Петар Аџић. Основна тема састанка била
је везана за један од основних пројеката у
изградњи иновационог екосистема Србије
– пројекат „Верокио“, који се покреће на
Институту за физику у Београду. Сарадња
наше земље са CERN-ом од огромног значаја како за науку, тако и за иновације и
технолошки развој наше економије. Србија
је унутар бивше Југославије била земља
оснивач CERN-а, те је задатак министра и
Кабинета да утиче на то да се Србија врати
у ту породицу. Србија, након придруженог, треба да постане и пуноправни члан
CERN-а, како би могла да искористи сав
потенцијал чланства, посебно у области
иновација. Пројекат „Верокио“ је диван
пример узајамне комуникације и он представља нови едукативни центар који се,
уз подршку Владе Србије, али и сарадњу
са CERN-ом и више других међународних
институција, гради на Институту за физику
у Београду.

11.2.10
ИЗРАДА ЗАКОНА О АЛТЕРНАТИВНИМ
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА УЗ
ПОДРШКУ АГЕНЦИЈЕ СЈЕДИЊЕНИХ
ДРЖАВА ЗА МЕЂУНАРОДНИ РАЗВОЈ USAID
Кроз сарадњу са USAID-om договорено
је да ће ова институција финансирати
израду нацртa Закона о алтернативним
инвестиционим фондовима за који ће
стручни оквир бити дефинисан кроз
радну групу Министарства финансија и
Комисије за хартије од вредности, чији је
задатак анализа и предлог и са којима ће
бити усаглашен коначан документ Закона.
Већина земаља у окружењу има регулисано питање алтернативних инвестиционих
фондова, али је то такође део процеса
усклађивања законодавства са правном
тековином ЕУ, што ће свакако бити обавеза Србије током отварања поглавља 9
– Финансијске услуге.

11.2.11
САРАДЊА СА АМЕРИЧКИМ
КОМПАНИЈАМА У СРБИЈИ ПРЕКО
АМЕРИЧКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
(AMCHAM)
Америчка привредна Комора у Србији је
веома активно тело које окупља велики
број америчких компанија које послују у
Републици Србији. Представници AmCham
веома су заинтересовани за укључивање
у програме које спроводи Кабинет министра за иновације и технолошки развој.
Најважнији циљеви коморе су да побољша пословне услове, да умрежи актере
и улаже у професионални развој. У овим
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активностима могуће је препознати оквире
иновационог екосистема каквог су га замислили иницијатори идеје. Неки од проблема с којим се суочава Србија је „одлив
мозгова“, несистематичан приступ у развоју
науке и привреде и потребе за прецизним
подацима и анализама ланца вредности.
Кључни изазови су у добрим појединачним
иницијативама које треба повезати и малим улагањима која треба повећати. Србију
у Европи партнери гледају као на добру
дестинацију за смањење трошкова пословања, али да се то на жалост најчешће односи на људски капитал а не и на развојну
компоненту. Управо ова чињеница оставља
простора за редизајн размишљања о подстицајима који би требало да се вежу за
радна места са високим степеном додате
вредности.

11.2.12
САРАДЊА СА УНИЦЕФОМ И
ЊИХОВИМ ИНОВАЦИОНИМ
ФОНДОМ, UNICEF INNOVATION
(VENTURE) FUND, НА ПОЉУ
СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА
У циљу успостављања сарадње између
Кабинета и Уницефа, министар Поповић
састао се 11. фебруара 2019. године са
Ређином де Доминићис, директорком
Уницеф огранка у Србији. На састанку је
између осталог договорено да Кабинет
заједно са Уницефом и Иницијативом Дигитална Србија раде на истраживању које
спроводи Startup Genome и да заједнички
промовишу исту у јавности. Област иновација изузетно је битна за Уницеф, који
има свој новоосновани иновациони
фонд са седиштем у Њујорку (UNICEF
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Innovation Venture Fund) и који обезбеђује
seed инвестиције за стартапове који се
баве социјалним иновацијама. Сам фонд
је посебно дизајниран за финансирање
ране фазе за open-source технологије које
могу користити деци. Основна мотивација
Фонда за иновације је да се идентификују
“кластери” или портфељи иницијатива око
нових технологија - тако да UNICEF може
да обликује тржишта, учи о тим технологијама и да их усмерава у корист деце.
Фонд је прикупио 17.9 милиона долара и
пласира их у три кључне области:
1. Производи за младе,
2. Инфраструктура,
3. Real time информације.
Још једна област где постоји потенцијал
за сарадњу Кабинета и Уницефа је дигитализацију и модернизацију образовања а
госпођа де Доминићис навела је да је Уницеф спреман да подржи промоцију иновационих потенцијала Србије у свету како би
с правом постала узор и својеврстан водич
за земље региона.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
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Министар Поповић предложио је да се у
буџету за 2020. годину определе средства за програм усмерен на јачање и
развој социјалног предузетништва који
ће бити спроведен у сарадњи са Уницефом. Госпођа де Доминићис сложила
се са предложеним, изразивши посебно
интересовање за укључивање у спровођење ова два програма кроз следеће
активности:
1. Уницеф је у фази отпочињања програма
Up-shift који је усмерен на развијање
креативних начина размишљања код
младих. У плану је да се у априлу или мају
отпочну обуке тренера за овај програм, а
предложено је да Уницеф у обуке укључи
и људе који ће радити при стартап цен-

трима, како би у истима могле да се спроводе наведене активности.
2. У
 ницеф води програм под називом IT
girls који пружа менторство, обуку и умрежавање младих који имају жељу да се
укључе у ИТ сектор.
Предложено је да се у активности Кабинета и Уницефа укључи и Фејсбук, који је
исказао жељу да покрене своје активности
у региону, предложивши хакатон или такмичење кроз које ће млади тимови имати
прилику да креирају иновативна решења за
друштвене изазове. Фејсбуковим учешћем
значајно би се подигла видљивост самог
догађаја, а Фејсбук би добио прилику да
започне активности у региону.
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У претходној деценији, брже него икад
раније, иновације и технолошка открића
изменила су свет у ком живимо до непрепознатљивости, и са сваким новим даном
наше свакодневне активности прилагођавају се новим приликама. Супротно
учесталом мишљењу о технологији која
је људе отуђила и између њих поставила
екране, ова открића свет су учинила малим и отклонила препреке које су некада
биле непремостиве. Као и људи, и државе
морају да се отворе према свету и закораче у међународни иновациони екосистем
како би испратиле промене, ишле у корак
са достигнућима и остале конкурентне на
интернационалним тржишту. Међународне
активности и остваривање сарадње са екосистемима земаља које су лидери у области
од самог почетка представљају приоритет
и једну од најбитнијих активности Кабинета
министра за иновације и технолошки развој. Својим учешћем у различитим међународним пројектима и присуством на иновационим форумима који окупљају представнике иновационих екосистема, Кабинет пре
свега ради на промовисању и брендирању
Републике Србије као земље са изузетним
талентима и значајним инвестиционим потенцијалом. Поред тога, остварени контакти
доприносе размени искустава и трансферу
добрих пракси и знања који су неопходни
и који ће значајно убрзати изградњу самоодрживог иновационог система који ће у

будућности носити економски развој наше
земље.
На самом почетку свог рада, тим Кабинета радио је на идентификовању партнера
чија ће се искуства на најефикаснији начин
применити у Србији, при чему су узети у
обзир фактори од знања до величине тржишта и сличности економије. Током две
године свог рада, министар Поповић и
чланови Кабинета успоставили су успешну
сарадњу са иновационим заједницама Руске Федерације, Народне Републике Кине,
Сједињених Америчких Држава, Државе
Израел, Краљевине Шведске, Словачке
Републике, Финске, Савезне Републике
Немачке, Француске, Аустрије, Швајцарске
Конфедерације и других. Ове земље рангирају се као лидери у светским оквирима
и временом су постале кључни партнери
Кабинета министра за иновације и технолошки развој Републике Србије. Након
иницијалних састанака који су одржавани
на високом државном нивоу, Кабинет је у
сарадњи са својим партнерима радио на
покретању механизама и модела који су
омогућили динамичнији рад на пројектима
и активностима билатералне сарадње –
мешовити комитети, радне групе и округли столови обезбедили су платформу за
редовне сусрете експерата, ефикасно
праћење пројеката и разматрање нових
иницијатива од међусобног значаја.
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Економска сарадња представља најзначајнији и свакако најдинамичнији аспекат
сарадње која се остварује између држава.
Захтеви тржишта су у сталном порасту и
услови се мењају свакодневно, због чега се
Кабинет у великој мери ослања на механизам
сарадње кроз међувладине комитете. Формирањем мешовитих комитета за економску
сарадњу са другим земљама, Влада Републике Србије је у великој мери олакшала процесе сарадње и пружила додатни подстицај
како би државни и приватни сектор остварили сарадњу која је кључна за ефикасно функционисање једног екосистема.
Министар за иновације и технолошки
развој, др Ненад Поповић копредседавајући је Мешовитог комитета за економску сарадњу са Словачком Републиком, Мешовитог комитета за економску
сарадњу са Републиком Бугарском и
Заједничког комитета за трговинску и
економску сарадњу са Државом Израел.
Поред тога, министар Поповић руководи Радном групом за стратешко унапређење сарадње у области иновација
и дигиталне економије која заседа у
оквиру Мешовитог комитета за економску сарадњу са Руском Федерацијом,
Радном групом за реализацију Пројекта
српско-кинеског индустријског парка
у Београду и Билатералним округлим
столом за иновације, дигитализацију,
истраживање и науку са Савезном Републиком Немачком.
Од почетка рада Кабинета министра за
иновације и технолошки развој потписана
су следећа међудржавна документа:
1. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи
у области употребе нуклеарне енергије у
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мирнодопске сврхе на основу потврђених
и иновационих технологија
2. З
 аједничка изјава о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације у изградњи Центра за нуклеарну науку, технологије и иновације
3. М
 еморандум о разумевању о српско-руској сарадњи у области развоја дигиталних технологија
4. М
 еморандум о разумевању о српско –
руској сарадњи у области истраживања
и коришћења космичког простора у мирне сврхе
5. М
 еморандум о разумевању између Владe
Републике Србије и Фонда „Сколково“ о
сарадњи у области иновација и технолошког развоја
6. М
 еморандум о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације
и технолошки развој у Влади Републике
Србије и Аутономне некомерцијалне организације „Агенција стратешких иницијатива за промовисање нових пројеката“,
Деоничарског друштва „Руска венчурна
компанија“, Друштва са ограниченом одговорношћу „ВЕБ Иновације“ (Руска Федерација) о сарадњи у области иновација
и технолошког развоја
7. Меморандум о српско-руској сарадњи
у области развоја иновација у сектору
електроенергетике
8. Меморандум о сарадњи између Владе
Републике Србије и Државне корпорације за подршку израде, производње
и извоза високотехнолошких индустријских производа „Ростех“ о сарадњи
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у области иновација и технолошког развоја
9. Меморандум о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације
и технолошки развој у Влади Републике
Србије и Државне корпорације за нуклеарну енергију „Росатом” (Руска Федерација) по питањима формирања позитивног јавног мњења у односу на употребу
нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе
на основу потврђених и иновационих
технологија у Републици Србији
10. Меморандум о разумевању између
Кабинетa министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Државне корпорације
за нуклеарну енергију „Росатом” (Руска
Федерација) о сарадњи у обуци и припреми кадрова у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе
на основу потврђених и иновационих
технологија у Републици Србији
11. Меморандум о разумевању о сарадњи
у области иновација, иновативне дигитализације и трансфера технологије
између Владе Републике Србије – Кабинета министра задуженог за иновације
и технолошки развој и Канцеларије потпредседника Владе Словачке Републике
за инвестиције и информатизацију
12. Меморандум о разумевању између
Кабинета министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади
Републике Србије и Министарства саобраћаја, иновација и технологије Републике Аустрије о сарадњи у области
иновација и технолошког развоја. Кабинет министра за иновације и технолошки
развој припремио је, у сарадњи са пар-

тнерима из Мађарске и Белорусије, следеће меморандуме чије се потписивање
очекује у наредном периоду:
13. Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Мађарске
о сарадњи у области иновација
14. Меморандум о разумевању за остваривање сарадње у области иновација и
развоја дигиталних технологија између
Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
у Влади Републике Србије и Државног
комитета за науку и технологије Републике Белорусије

12.1
ШВАЈЦАРСКА
КОНФЕДЕРАЦИЈА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 1
Односи Србије и Швајцарске могу се оценити као традиционално добри и обухватају све аспекте привредне сарадње.
Присуство швајцарских инвестиција се
последњих година појачава, иако и у овој
области постоји значајан простор за развој
сарадње. У Србији послује око 570 швајцарских компанија, које запошљавају преко
11 хиљада људи, а 99% чине мала и средња
предузећа (под швајцарским компанијама,
регистрованим у Србији подразумевају
се „оригинално“ швајцарске компаније
попут ABB, Nestlé, Ringier, Roche, Novartis,
PharmaSwiss и осталих). Швајцарска Конфедерација заузима водеће место на светским
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ман похвалио је напоре Владе Републике
Србије усмерене ка развоју иновационог
предузетништва у Србији, истакавши да
развој предузетништва заузима важно место у новој стратегији развоја односа Швајцарске и Србије коју је недавно промовисала швајцарска влада.

листама технолошког развоја, и представља
иновационог лидера, као и прави пример
успеха који долази кроз привредни раст
заснован на иновацијама. Из тог разлога,
сарадња са швајцарским институцијама је
од изузетног значаја за Кабинет министра
за иновације и технолошки развој, јер се
кроз успешан трансфер знања, најбоље
праксе и решења могу пренети и у српски
екосистем.
У периоду од 20. до 21. јуна 2018. године,
министар др Ненад Поповић боравио
је у посети Швајцарској. Министар Поповић и делегација састали су се са Јоханом
Шнајдер-Аманом, министром привреде, образовања и истраживања, где су
разговарали о развоју постојеће сарадње,
дуалном образовању и развоју дигиталних
вештина. Швајцарска је за подршку Србији од 2018. до 2021. године определила 100 милиона франака, а средства ће
највећим делом бити усмерена на економски развој и повећање запошљавања, речено је на састанку. Министар Шнајдер-А-
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Након састанка са министром Шнајдер-Аманом, министар Ненад Поповић састао се
и са Мауром Дел Амброђом, државним
секретаром за образовање, истраживање
и иновације. Господин Дел Амброђо је истакао је да је упознат са активностима Србије
на пољу иновација, развоја технологије и
предузетништва, али и да је поносан што Научно-технолошки парк Београд даје резултате, јер је то доказ успеха сарадње две државе
. Поред тога, државни секретар Дел Амброђо
споменуо је да Швајцарска такође има проблема са неравномерним развојем по регионима, због чега мисли да је Програм подршке
отварању регионалних иновационих стартап
центара стратешки јако добар.
Делегација Кабинета министра за иновације и технолошки развој састала се и са
Швајцарском агенцијом за промоцију
иновација – Innosuisse. Др Марк Паухард
представио је рад агенције кроз кратку презентацију. Објаснио је да они као агенција
финансирају само иновације засноване на
научним истраживања. Швајцарска је једина
земља која не финансира компаније. Филозофија је таква да сматрају да компаније
могу саме да нађу новац уколико су иновација или развој заснован на ненаучним основама. Такође, објаснио је да је Швајцарска
међународни лидер када су у питању инвестиције и интелектуална својина.
Поред наведених састанака, министар Поповић је одржао и састанак са челницима
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РУАГ групе, који су представили своје пословање као и дивизије од којих се компанија састоји. РУАГ група развија и пласира
апликације цивилне и војне технологије
за употребу у свемиру, ваздуху и на копну.
Са својих пет дивизија и локацијама у 16
земаља (производне локације су у Швајцарској, Немачкој, Шведској, Мађарској,
Аустрија и САД, док су продајна предузећа
у Аустралији, Великој Британији, Француској, Белгији, Бразилу и Малезији), РУАГ
има снажно присуство на међународном
тржишту. РУАГ група запошљава око 9000
људи и има годишњи обрт од око 1,86 милијарди франака. Више од половине нето
продаје остварено је ван швајцарског тржишта на шта су челници компаније изузетно поносни.

12.2
КРАЉЕВИНА ШВЕДСКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 3
Кабинет министра за иновације и технолошки развој успоставио је активну сарадњу и пријатељске везе са институцијама
Краљевине Шведске које су исказале отвореност и спремност да Србији помогну на
путу да од регионалног постане европски
иновациони лидер. European Innovation
Scoreboard Шведску већ годинама карактерише као иновационог лидера, док је у
Глобалном индексу иновација из 2018. године рангирана као трећа на свету. Након
иницијалних састанака министра Поповића
са државним секретаром Министарства
спољних послова, господином Оскаром
Стенстемом, и успостављања сарадње са

иновационим агенцијама попут Винове,
представници Кабинета одлучили су да у
Србију пренесу шведску праксу и да започну рад на оснаживању привреде и јачању
њених иновационих капацитета. Кроз
активну сарадњу са Амбасадом Шведске
у Београду, Кабинет је успоставио контакт
са великим бројем шведских фирми које
послују у Србији (ИКЕА, Ериксон, Тетра Пак,
Алфа Лавал, Верисек...), а које су спремне
да своје начине пословања, предузетничку
културу и иновативна решења проблема
пословања још више отворе и кроз различите активности приближе српским компанијама на чијем ће се расту темељити
будући раст српске економије засноване на
иновацијама и знању.
У јуну 2018. године, Кабинет министра за
иновације и технолошки развој успоставио
је сарадњу са Шведским институтом,
који функционише као тело Министарства
спољних послова Краљевине Шведске. Делегација института се током посете региону
састала са кључним учесницима иновацио-
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них екосистема, прикупила информације и
стекла ширу слику на основу које се приступило писању пројекта Иновациони лидери
(SI Innovation Leaders) - циљ пројекта је да се
створи платформа која ће обезбедити координацију активности и размену искустава
у области иновација у региону. Први део
програма спроведен је током јула и августа,
уз анализу циљне групе која је спроведена
у земљама региона, а кроз подршку шведских амбасада које су помогле у мапирању
релевантних учесника екосистема. Као резултат, чланови Кабинета су у радној посети
Стокхолму добили увид у основе функционисања шведског екосистема, упознали се
са главним институцијама и присуствовали
конференцији која се базирала на размени
искустава са циљем повећања разумевања
иновационог процеса, важности сарадње
и функционалног тима. Последњег дана
програма посете, уз посредовање шведских
експерата из јавног и приватног сектора,
одржана је вишечасовна радионица на
којој су одабрани учесници износили своје
виђење постојећих проблема и разматрали
могућности за њихово решавање. Закључак
који је донесен, а који су изнели представници Шведског института, је да је највећи
проблем евидентно непостојање комуникације актера у екосистему, неповерење и
неразумевање. Поред тога, наглашено је
да је Република Србија најдаље дошла у
стварању једног целовитог екосистема,
тј. да је институционално урадила највише и
да су због тога представници Кабинета министра за иновације једини представници
државног сектора региона, као и да ће при
даљем развоју програма, Кабинет сигурно
бити значајан партнер и помоћ у имплементацији истог.
Поред низа активности на нивоу државних
институција и фондова који се баве под-
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ршком иновационог екосистема, значајан
допринос учвршћивању односа Србије и
Шведске дало је и активно учешће шведских компанија које послују у Србији.
Након успостављања односа у првој години
рада Кабинета, компаније Тетра Пак и Ериксон постале су важан партнер у реализацији
активности усмерених на подизање капацитета српског иновационог екосистема, као
и у ширењу свести и охрабривању младих
да се укључе у предузетничке токове и да се
ослободе страха од неуспеха у остваривању
својих идеја. Експерти и високи представници
компанија Тетра Пак и Ериксон пружили су
подршку и учествовали на експертским панелима у оквиру прве међународне конференције Innovation Talk 2018 која је под покровитељством Кабинета министра за иновације и
технолошки развој одржана у Београду.

12.3
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ
ДРЖАВЕ
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 6
Дипломатски односи Републике Србије и
Сједињених Америчких Држава су успостављени 1881. године. САД су један од
највећих страних инвеститора у Србији са
износом инвестиција близу 4 милијарди
америчких долара, док њихове компаније у
Србији запошљавају преко 17.000 радника.
Ради остваривања што ефикасније сарадње
на почетку свог мандата, министар Поповић састао се 8. септембра 2017. године са.
Кајлом Скатом, амбасадором Сједињених
Америчких Држава у Србији. На састанку је
истакнуто да су Сједињене Америчке Др-
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жаве један од лидера у иновацијама и високим технологијама у свету које су, у претходном периоду реализовале велики број
пројеката у циљу развоја предузетништва
у Србији. Указано је да су САД спремне да
наставе да пружају подршку иноваторима и
предузетницима у нашој земљи.
Кабинет активно сарађује са Економским
одељењем Амбасаде САД у Србији на унапређењу иновационог екосистема.
Министар Поповић у првој званичној
посети САД
Министар Поповић боравио је у званичној посети САД 18. маја 2018. године,
где се састао са руководиоцем Бироа за
океане и науку Стејт Департмента, Џудит
Гарбер. Надлежности овог бироа односе
се на широки спектар питања – од океана,
преко здравства до иновација.
Посебно интересовање изражено је за
Програм изасланика науке САД. Реч је о
двоје до шест америчких научника који се
сваке године бирају у зависности од онога
шта је дефинисано као спољнополитички
приоритет и који се упућују у одређени регион како би реализавали политику државе,

а у виду научног истраживања задате теме
и утицаја на реалну политику у изабраном
региону у вези са том темом.
Преко УСАИД-а, САД су пружале подршку
организацијама из иновационог екосистема Србије, пре свега ICT хабу, Импакт хабу,
ИТ кластеру у Новом Саду. У САД расте
интересовање за Србију и постоји доста
потенцијала за сарадњу, тако да је потребно сагледати како САД истраживаче довести у Београд и на Балкан. У оквиру Global
Tech pitch програма, на којем је 2017. године
победио тим из Србије, у Београду, Нишу
и Новом Саду одржана је радионица
„Support Science-Based Startaps“. Предавања су реализована у сарадњи са Кабинетом министра за иновације и технолошки
развој уз изузетно позитивне критике и
велику посећеност.
На састанку одржаном 6. децембра 2018.
године, министар Поповић и представници
Кабинета разговарали су са представницима амбасаде Сједињених Америчких
Држава о формирању Националног иновационог фонда и помоћи коју би америчка
страна могла да пружи у формирању структуре истог кроз рад УСАИД-a.
Поред тога, на састанку је договорена
организација заједничке посете Природно-математичком факултету Универзитета
у Новом Саду и компанији 3lateral која се
бави 3Д анимацијом и ради за холивудску
индустрију.
Посета делегације Кабинета министра
Силицијумској долини
Делегација Кабинета министра за иновације и технолошки развој боравила је у фебруару 2019. године у Сан Франциску (САД),
како би са актерима најразвијенијег екосистема за развој иновација на свету разме-
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нили искуства и у директном контакту разговарала о могућности за интензивирање
сарадње Србије и САД у овој области.
У оквиру посете Универзитету Беркли, одржан је састанак са професорком Јасмином
Вујић, која је прва жена декан у области нуклеарног инжењеринга, и професором Бором Николићем, који води Berkley Wireless
Research Center. Професори са дугогодишњим искуством на водећим позицијама
у светском центру иновација, Калифорнији,
пренели су представницима Кабинета своја
искуства и изразили спремност да помогну у унапређењу српског иновационог
екосистема. Они су нагласили да Србија
има огроман потенцијал у знању људи који
широм света управљају најкомплекснијим
истраживачко-развојним активностима.
Њихово искуство је драгоцени ресурс, а
многи од њих су спремни да своје време
уложе у стварање услова да се најнапреднији процеси највећих светских компанија
лоцирају у Србији.
Представници Кабинета посетили су и
Berkley SkyDeck инкубатор у којем стартапови
имају на располагању ресурсе у виду најбоље инфраструктуре и стручних професора
са Универзитета. Одржан је састанак са директором центра, на којем је договорено да
ће током следећег позив за пријављивање
бити комуницирано и са стартап заједицом
у Србији. На тај начин би млади иновативни
предузетници из Србије добили прилику да
користе најбоља знања и инфраструктуру
Berkley Skydeck инкубатора.
У оквиру посете компанији Google, представници Кабинета су се у кампусу ове
компаније састали са Рој Глосбергом, генералним менаџером програма стартап
акцелерације, и са њим разговарали о
подршци компаније српском стартап екоси-
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стему и српским иновационим компанијама. Господин Глосберг је нагласио важност
промоције успешних прича и потенцијала
Србије, наводећи српску дијаспору као веома важан ресурс. Представници Кабинета
су пренели господину Глосбергу да више од
200 српских инжењера и ИТ експерата ради
на водећим позицијама у Силицијумској
долини. Господин Глосберг је пренео да ће
Google радо бити партнер у развоју српског
стартап екосистема кроз свој акцелераторски програм који сматрају најбољим на
свету, иако не даје финансијску подршкустартапима, ипак даје приступ свим ресурсима компаније Google. Господин Глосберг
је пренео представницима Кабинета да
су најактуелнији трендови у стартап свету,
што се тиче инвестиција, управо вештачка
интелигенција, машинско учење и увођење
ових технологија у пословне процесе, као и
health-tech и fin-tech решења.
Представници Кабинета министра за иновације и технолошки развој састали су се у
Сан Франциску са представницима Startup
Genome, организацијом која реализује
најсложеније истраживање о стартап екосистемима на свету. За евалуацију стартап
екосистема користе више од 100 метрика.
Startup Genome се бави повећањем видљивости глобалне стартап заједнице.
На састанку је пренето да је за развој екосистема у почетној фази најважнији раст
броја стартап компанија јер се тако развија
предузетничка и иновациона култура. Са
друге стране, добро је да оснивачи успешних компанија што дуже остану на водећим
позицијама јер се прераним „излазима“
кроз аквизиције и продаје не дешава акумулација знања која је веома важна за преношење на нове предузетнике који треба
да прођу исти пут. Преношење знања је
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од вредности за цео екосистем, а уједно и
најважнији ресурс који кроз инвестиције
доносе фондови ризичног капитала. Такође, због заједничког интереса за успех
компанија доносе и експертизу, као и мрежу контаката.
На састанку је пренето да је за наредни
корак развоја, важно обезбедити добре
менторске програме који ће новим стартап
тимовима преносити неопходна знања за
вођење бизниса и искуства са предузетничког пута. Представници Stratup Genome
предложили су сарадњу са организацијом
TechNation из Велике Британије, са којом је
Кабинет већ остварио контакт, а која је један
од најрелевантнијих европских организација
за подршку стартап компанијама. Startup
Genome је недавно именовао своја три амбасадора у Србији, Јована Тишму из компаније RealMarket, Марију Батић из компаније
IT Engine и Јована Марјановића, једног од
најпрепознатљивијих представника српске
бизнис и иновационе заједнице у САД, који
је био водећи инжењер и менаџер у неким
од највећих америчких технолошких компанија, као што је САП и друге.
Представници Кабинета састали су се са
професором Хенријем Етковицем са Универзитета Стенфорд, творцем Triple Helix модела за повезивање универзитета, привреде
и државних институција у иновациони
екосистем. Професор Етковиц је рекао да се
концепт огледа у сарадњи поменутих институција, на начин да сваки актер делимично
узима улогу оног другог, како би се остварио
пун потенцијал сарадње у области иновација и синергија. У питању је живи екосистем
који почива на неформалним структурама
које се формирају за специфичне потребе.
Напоменуо је да је управо Силицијумска
долина резултат дуге традиције сарадње

на нивоу универзитет-привреда и држава-привреда, као и да постоји више модела
ове врсте сарадње која зависи од културних
и политичких околности.
Разговарано је и о могућности посете професора Етковица Србији и презентације
концепта свим релевантним групама актера
иновационог екосистема кроз различите
формате, као и превођење Triple Helix књиге на српски језик.
Током посете Сједињеним Америчким
Државама, представници Кабинета министра састали су се са Џејмсом Харистоном,
шефом компаније Facebook за вештачку
интелигенцију и виртуелну стварност и директором за јавну политику Окулуса и Парисом Загат, директором за јавну политику
Окулуса у компанији Facebook. Том приликом, говорећи о вештачкој интелигенцији,
господин Харистон је рекао да Facebook у
овој области делује као отворена истраживачка организација, али и као партнер
са бројним организацијама из различитих
сектора. Мисија компаније огледа се у
повезивању људи широм света и око 50%
корисника преко ове платформе комуницира са људима са различитог говорног
подручја. Раде и на развоју нових алата
како би било омогућено слепим особа да
буду део мисије ове платформе, а то је да
повезује људе. На овом путу остварени
су значајни кораци и алати који то омогућавају. Почетком 2019. године Facebook
је уговорио партнерство са Технолошким
универзитетом у Минхену за оснивање AI
Ethics Института у који ће компанија уложити 7.5 милиона долара.
Посебан одељак компаније Facebook –
Oculus, бави се развојем VR и AR решења.
Имају развојне хабове у Европи и током
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састанка упутили су позив представницима
Кабинета министра да их посете, а могућност отварања сличног хаба у Србији треба
детаљније размотрити.
На крају састанка представници Facebook-а
нагласили су да ова компанија кроз своје
алате помаже развој и експанзију привреде,
пре свега малих и средњих предузећа. Подстакнута је интернационализација пословања бројних предузећа кроз омогућавање
велике видљивости глобалне заједнице која
броји више од две милијарде корисника
платформе. Програм спроводе самостално
или кроз мрежу партнера, а изразили су
спремност да разговарају и о потенцијалном
спровођењу сличних програма у Србији.

12.4
РЕПУБЛИКА ФИНСКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 7
Развој нових технологија и иновациона
достигнућа мењају наш свет невероватном брзином. Како би се ове промене
испратиле, а земља остала конкурентна на
међународном нивоу, неопходан је активан
рад на стварању чврстих веза са развијеним иновационим екосистемима лидера у
овој области да би се обезбедио трансфер
знања, искустава и решења која омогућавају да екосистем остане отворен и иде у
корак са најновијим трендовима у области
иновација, истовремено развијајући нове
технологије. Иако млада држава, Финска се
већ дуго година налази у самом врху када се
ради о иновацијама и иновационим процесима, посебно када је реч о иновацијама у
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образовању и прилагођавању целокупног
образовног система савременом свету. Кабинет министра за иновације као један од
својих приоритета види улагање у младе и
развој њихових иновационих способности –
изградњом низа регионалних иновационих
стартап центара настојимо да пружимо свима одскочну даску и основу за даљи успех
без обзира на то у ком делу Србије живе.
Финска се налази у светском врху по свим
параметрима за мерење развоја иновације,
а узевши у обзир да се ради о тржишту које
је приближне величине као и српско, ова
држава је у самом почетку рада Кабинета
министра за иновације и технолошки развој
идентификована као добар партнер у развоју одрживог иновационог екосистема.
Активна сарадња са Републиком Финском
започета је у новембру 2017. године приликом званичне посете министра Поповића.
Том приликом, министар се састао са Миком Линтилом, министром привреде
Републике Финске, са којим је разговарао
о неопходности охрабривања, сталног
усавршавања и учења, како би људски капитал могао да испрати промене које на тржиште рада доносе технологије попут вештачке интелигенције и блокчејна. Стратегија
Финске у овом пољу окренута је вештачкој
интелигенцији и имплементацији стратегије
за примену исте како би се држава поставила као зачетник и лидер у овој области,
пре свега у европским оквирима.
Успостављена сарадња настављена је и
у наредном периоду учешћем министра Поповића на конференцији AI
Forum 2018. Конференцију је организовало Министарство економских послова
Републике Финске под покровитељством
Европске комисије, а у оквиру припрема
за преузимање улоге председавајућег
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Саветом Европске уније у 2019. години.
Циљ конференције био је окупљање свих
релевантних доносилаца одлука унутар
иновационе заједнице Европе како би
се разговарало о доношењу јединствене
политике приступа европских земаља
вештачкој интелигенцији. Министар Поповић, као представник једине земље
учеснице изван Европске уније, учествовао је у дискусији под називом
,,Governing AI - should all countries have
a minister of AI?” где је говорио о важности препознавања улоге коју ће вештачка
интелигенција имати у будућности и до
које ће мере изменити свет какав данас
знамо. Он је нагласио да је неопходно да
се, поред приватног сектора који природно прати развој ове области, и држава
мора укључити како би поставила почетне
смернице и политике којима ће усмерити
развој вештачке интелигенције и поставити
законске оквире који ће олакшати њену
имплементацију у све области привреде
и свакодневног живота грађана. Након
тога, министар је заједно са европском
комесарком за дигиталну економију и
друштво, госпођом Маријом Габријел,

присуствовао састанку министара земаља учесница на ком се разговарало о
потребама које ће вештачка интелигенција
увести у образовање и на тржиште рада
. Министри су разговарали о потребама
измене усмерења образовања на практичну примену способности како би се
кадар што лакше образовао кроз програме целоживотног учења који ће бити неопходни како би се одржао корак са новим
пословима који ће настајати као резултат
технолошких открића. У току конференције
одржан је и састанак са Јуркијем Катаиненом, потпредседником Европске комисије за запослење, раст, инвестиције
и компетитивност, где се разговарало
о различитим механизмима коришћења
иновација и иновационих процеса као
основе за одржив економски раст, а кроз
повећање компетитивности привреде.
Поред активности на државном нивоу,
2017. године успостављена је и сарадња са
финском иновационом агенцијом Текес
како би се подстакла сарадња и повезале
компаније, иновациони стартапови, али и
институције које раде на пружању подршке
развоју стартап екосистема. Финансирање
које је Текес пласирао показало је позитиван утицај на развој екосистема – отварање
радних места се повећало за 16% у предузећима која су финансирана, а из пројеката
је проистекло 1000 патената и 680 академских радова. Фонд за иновациону делатност Републике Србије и Текес успоставили
су активну сарадњу засновану на трансферу
знања и искустава у имплементацији програма који су усмерени на обезбеђивање
програма подршке иновационом екосистему и младим иновативним компанијама које
су тек кренуле у комерцијализацију својих
идеја.
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12.5
САВЕЗНА РЕПУБЛИКА
НЕМАЧКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 9
Савезна Република Немачка има истакнуто
место у глобалном иновационом екосистему. У најновијем Извештају о глобалној конкурентности Светског економског форума,
Немачка је оцењена као најиновативнија
економија на свету када се посматра показатељ способности да се креирају иновације. У оквиру овог показатеља, Немачка је
надмашила САД, најконкурентнију земљу
према Глобалном индексу иновација, и
Швајцарску, најиновативнију земљу према
Глобалном индексу иновација.
Немачка свој развој базира на плодном
иновационом екосистему у оквиру кога постоји брза транзиција од генерисања идеја
до успешне комерцијализације производа. Да би креирала ефикасан иновациони
екосистем, Немачка улаже око 3% БДП-а на
истраживање и развој (ИР). Иако је већина земаља, у кризном периоду смањила
улагања у истраживање и развој, Немачка је препознала значај ових процеса за
привредни раст и развој, те је повећала финансирање иновативним малим и средњим
предузећима у току кризе.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој као један од својих приоритета види развој и сарадњу са економијама из
којих је могуће преузети искустава у развоју
иновационог екосистема, нарочито у делу
комерцијализација идеја. Имајући у виду
да је Савезна Република Немачка стабилан
и водећи економски партнер Србије, постоји велики потенцијал за сарадњу. Влада
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Републике Србије и Кабинет министра за
иновације и технолошки развој препознају
иновације и брзу комерцијализацију производа као кључни механизам за трансформацију економије.
Министар др Ненад Поповић боравио
је, 19. септембра 2018. године, у једнодневној посети Савезној Републици
Немачкој. Том приликом, министар се
састао са државним секретаром у Савезној
Влади Немачке за економију и енергетику,
Оливером Виткеом, када је договорено
да Србија и Немачка оснују билатерални
округли сто за иновације, дигитализацију, истраживање и науку. Планирано
је да у рад округлог стола буду укључени представници државног апарата две
земље из области, индустрије, привреде,
представници комора, академија и других
релевантних структура за подстицање
економског развоја. Министар Поповић и
Витке су, том приликом, оценили да билатерални сто Србије и Немачке у будућности може да прерасте у ширу регионалну
иницијативу. Одмах по повратку у Србију,
министар Поповић је покренуо иницијати-
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ву за оснивање ове структуре са немачким
партнерима.
Током ове званичне посете Немачкој,
министар Поповић, посетио је и водећи
међународни сајам транспортних технологија ИноТранс. Сваке године на овом
сајму, на 200.000 квадратних метара
изложбеног простора, посетиоцима се
представљају иновације у области железничких технологија, инфраструктуре,
изградње тунела, јавног превоза и ентеријера. Током посете сајму ИноТранс
министар Поповић се састао са руководством немачке компаније Сименс, као и
са српским излагачима.
У циљу интензивирања односа са Савезном Републиком Немачком, у оквиру Дигиталног дијалога, организован је Округли
сто на тему Иновације, дигитализација,
истраживање и наука, 3. априла 2019.
године, у Палати Србије, којим је председавао министар за иновације и технолошки
развој др Ненад Поповић.
На округлом столу су учествовали високи
државни представници, представници
великих компанија како из Немачке тако
и из Србије, које већ сарађују или имају
потенцијал за сарадњу у будућности, као и
представници научно-истраживачких организација, факултета и универзитета, оних
који генеришу најбоље кадрове за будућу
сарадњу у области дигитализације и иновација. Присутни су се сложили да Србија има
велики број малих и средњих предузећа
која су спремна и вољна да буду поуздани
партнери немачким компанијама, а са друге
стране да Србија има компетентну радну
снагу. Министар Поповић је напоменуо
да упоредо са развојем привреде, Србија
интензивно ради на модернизацији ино-

вационог екосистема и инфраструктуре, од
изградње технолошких паркова и старт-ап
центара до индустријских паркова.
Хелге Толксдорф, Шеф Одељења за Југоисточну Европу, проширење ЕУ и Турску
у Савезном министарству за економске
послове и енергетику, истакао је том приликом да Србија може да искористи искустава
Савезне Републике Немачке у области развоја стратегије дигиталне трансформације,
те да су спремни да пруже помоћ и пуну
подршку у тој области.
Заједнички закључци са Округлог стола
указују да постоји потреба да се билатерална сарадња две земље интензивира са
фокусом на подизање капацитета у прерађивачкој индустрији. Такође, Србији је
неопходна системска анализа перспективних индустрија које могу да привуку инвестиције. План је да се у наредном периоду
дефинише заједнички дугорочни програм,
подељен у модуле који се могу брзо применити у пракси. Оваквим иницијативама
ствара се нова вредност у билатералним
односима Србије и Немачке, што ће у бу-
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дућности, донети видљиву корист за економије обе земље.
Састанак са амбасадором СР Немачке,
Томасом Шибом
На састанку са амбасадором СР Немачке
у Србији, Њ.Е.Томасом Шибом, одржаном
22. марта 2019. године, министар Ненад
Поповић нагласио је да је Немачка један
од најзначајнијих економских партнера
Србије и да је модел немачких инвестиција
у Србији управо онај који је нашој земљи
потребан имајући у виду да подржава
иновације, стварање додатних вредности
у Србији и подстиче сарадњу привреде и
универзитета. Министар Поповић похвалио
је позитивну климу која влада међу немачким привредницима за додатна улагања у
Србију, а договорена је и формализација
сарадње наших универзитета са Фраунхофер институтом који је водећи у Европи у
области иновација. Амбасадор Томас Шиб
пружио је пуну подршку билатералном
округлом столу за иновације, дигитализа-
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цију, истраживање и науку између Републике Немачке и Републике Србије, као
великом помаку у успешној сарадњи наше
две земље. Такође, нагласио је да Немачко-српска комора активно ради на повезивању универзитета и привреде и да су у
томе остварени значајни резултати.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој успоставио је сарадњу
са Фраунхофер институтом, једном од
највећих истраживачких организација у Европи. Министар Поповић је, 3. априла 2019.
године, одржао састанак са Ђерђом Хорватом, представником Фраунхофер института
за истраживање система и иновација –
ИСИ. Господин Хорват је похвалио досадашњу сарадњу са сарадницима из Србије
и захвалио се на подршци и учешћу у истраживању European Manufacturing Survey
које је 2018. године, уз подршку Кабинета
министра за иновације и технолошки развој, спроведено у Србији. Такође, навео је
да постоји значајан потенцијл за будућу
сарадњу. Институт за системе и иновацио-
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на истраживања се бави премошћавањем
јаза и анализом настанка и утицаја које
иновације имају у једној држави. Министар
Поповић и господин Хорват заједнички су
закључили да постоји потреба и могућност
да једна оваква анализа буде урађена и
у Србији, а детаљнију презентацију целе
идеје изложио је на Округлом столу Србија
– Немачка који је одржан након састанка.
У циљу промовисања сарадње између
Института и Кабинета, упућен је званичан
позив господину Јакобу Едлеру, извршном директору Института за системе и
иновативна истраживања да посети Србију, што је он са задовољством прихватио.
Састанак са делегацијом Министарства
економских послова и енергетике у Савезној Влади Републике Немачке
У циљу договора око наредних корака
у вези са одржавањем другог по реду
састанка Српско-немачког округлог стола
за дигитализацију, иновације, истраживање и науку, одржан је састанак министра др Ненада Поповића и представника
министарства економских послова и
енергетике Савезне Републике Немачке,
као и делегације немачких привредника, 29. маја 2019. године. Господин Хелге
Толксдорф, шеф Одељења за Југоисточну
Европу, проширење Европске уније и Турску у Савезном министарству за економске послове и енергетику, нагласио је да
постоји све веће интересовање немачких
компанија за учешћем на следећем билатералном округлом столу и том приликом
истакао успех издавачке куће КЛЕТ и њиховог модела еLearning book платформе.
КЛЕТ је поменуту платформу развио пре
осам година у Србији, што је импреси-

онирало Толксдорфа, јер тако нешто не
постоји у Немачкој, која је самим тим иза
Србије у овој области.
Ања Квиринг, регионални директор за
Југоисточну Европу Источнонемачке бизнис асоцијације, представила је писмо
директора Удружења немачке привреде за
Источну Европу, Марка Хармса, који је упутио позив министру Поповићу да посети
ИФА НЕКСТ стартап сајам, који ће се одржати у Берлину од 6. до 11. септембра 2019.
године. ИФА НЕКСТ је глобални центар
за иновације који окупља истраживаче,
професионалце у индустрији, стартапове
и малопродају за динамичан трансфер
знања и информација и пословних идеја.
Министар Поповић је предложио да се
том приликом одржи други Српско-немачки округли сто за дигитализацију, иновације, истраживање и науку. Господин Марк
Хармс такође је упутио позив министру
Поповићу да посети Дојче Телеком у Бону,
при чему су се сви присутни усагласили да
министрова посета Немачкој обједини поменута три догађаја (Дојче Телеком, ИФА
НЕКСТ, Билатерални округли сто).
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На овом састанку Мартин Кнап, члан Управног одбора и директор Немачко-српске
привредне коморе, представио је нову
иницијативу подржану од стране немачке
делегације да Влада Републике Србије осим
новчаних ваучера уведе и ваучере за едукацију запослених у компанијама (својеврсна обука/дошколовавање запослених у
областима које су у том моменту датим компанијама преко потребне).

12.6
ДРЖАВА ИЗРАЕЛ
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 11
Држава Израел је позната као ‘’стартап нација’’ и већ дуги низ година се позиционира
као светски лидер када су у питању развој и
привредни раст заснован на иновацијама.
Имајући у виду да се ради о тржишту које
је по својој бројности слично српском, Кабинет министра за иновације и технолошки
развој је на самом почетку идентификовао
Израел као једну од земаља чији ће иновациони модел помоћи Србији у изградњи
одрживог иновационог и предузетничког
екосистема. Из тог разлога, министар Поповић се у више наврата састао са амбасадорком Изаела у Србији, Алоном Фишер-Кам са којом је разговарао о постигнутим резултатима, актуелним пројектима, али
и додатним могућностима и новим пољима
на којима се може покренути сарадња двеју
земаља.
На иницијативу Кабинета министра за иновације и технолошки развој покренут је
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поступак оснивања Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу
са државом Израел кроз чији би се рад
постојећа сарадња додатно учврстила.
Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о трговини и
економској сарадњи („Службени гласник
РС – Међународни уговори”, број 42/09)
предвиђено је да Комитет, између осталог,
разматра примену споразума и мера, које
је могуће предузети у циљу испуњавања
његових одредаба, разматра развој и повећање трговине и економских односа
између две земље, истражује могућности
за повећање и проширење трговине и економских односа, укључујући индустријску и
инвестициону сарадњу. Дана 26. јула 2018.
године, Влада Републике Србије донела
је Решење којим се министар Ненад Поповић именује за председника српског
дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом
Израел.
Сарадњу са Државом Израел у 2018. години
обележила је званична посета председника Израела, господина Рувена Ривлина, која је уједно била и прва посета једног
израелског председника Републици Србији.
Приликом посете, званичници две земље
сложили су се да су Република Србија и Држава Израел одувек биле земље које веже
искрено пријатељство, и у складу са тиме је
договорено активирање Заједничког комитета за сарадњу кроз који ће се покренути
механизам који ће допринети продубљивању постојећих веза и трговинске размене
на обострану корист двеју земаља. Као знак
дугогодишњег пријатељства два народа,
на самом крају посете, у Земуну је свечано
отворена Улица Теодора Херцла, новинара
и писца, који се сматра родоначелником
модерне израелске државе, а чији су роди-
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пољопривреде и повећања приноса, али
и пројекат изградње регионалних иновационих стартап центара широм Србије који
је урађен након иницијалних састанака на
којима су министар Поповић и министар
Акунис разговарали о израелским искуствима у равномерном развоју региона.
Као посебно значајни издвојили су се сусрети са Јувалом Ротемом, генералним
директором Министарства спољних
послова Државе Израел, на којима је разговарано о даљем развоју актуелних пројеката и отварању додатних области сарадње
двеју држава.
тељи рођени и живели у Земуну.
У току званичних посета Израелу, а посебно приликом конференције “The First
International Ministerial-Level Scientific
Conference: Thinking Out of the Box”, успостављени су односи са Израелском иновационом агенцијом и Израелском свемирском агенцијом, који су и довели до
сарадње у вези са коришћењем сателита
намењених унапређењу животне средине
- Србији је дозвољен приступ фотографијама које прави сателит Венус (VENµS) који је
одговоран за мониторинг вегетације и заштиту животне средине, а којим на српској
страни руководи институт Биосенс.

Настављајући активности на промоцији
Србије и привлачењу директних страних
инвестиција, министар Поповић и чланови Кабинета министра за иновације и
технолошки развој присуствовали су 5.
септембра 2018. године традиционалном
окупљању израелске пословне заједнице у резиденцији амбасадора Државе
Израел, Алоне Фишер-Кам. Окупљање се
традиционално одржава уочи Рош Хашане,
са циљем стварања контаката и повезивања чланова иновационог и предузетнич-

Посета председника Ривлина уследила је
након великог броја састанака са министрима Акунисом и Аријелом, министрима
науке и пољопривреде Израела, на којима
је договорен и покренут велики број иницијатива и заједничких пројеката између
институција две земље. Као најзначајнији
издвојили су се сателитски снимци сателита Венус (VENµS) које је, како је претходно
речено Израел уступио Србији на коришћење у сврхе убрзања дигитализације
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12.7
РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 16

ког екосистема. Пријему су присуствовали
представници израелских компанија које
већ послују у Србији, као и представници
потенцијалних инвеститора заинтересованих за улагање у нашу земљу. Министар
Поповић, који је ове године присуствовао
окупљању у својству копредседавајућег
Мешовитог комитета за економску сарадњу
са Државом Израел, у разговору са предузетницима истакао је да је развој економије
један од највећих циљева Владе Републике
Србије и да су они који улажу више него
добродошли да се прикључе заједници.
У поздравним говорима амбасадорке и
министра наглашено је да су односи и сарадња две државе никад бољи, да број
заједничких пројеката свакодневно расте,
као и да стално долазе нове компаније
које су Републику Србију препознале као
атрактивно место за улагање. У претходном
периоду, сарадњу Кабинета и израелског
приватног сектора обележио је велики број
састанака са привредним делегацијама и
инвеститорима спремним да улажу у Србију, као и долазак високотехнолошких компанија попут Мобиликома.
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У периоду од 23. до 25. октобра 2018. године, министар Поповић боравио је на службеном путовању у Републици Француској
(Париз) где се састао са државним секретаром за дигитална питања Муниром Мажубијем, са којим је разговарао о француском
иновационом и технолошком моделу и
подршци примењивању његових сегмената на Србију.
Делегацији Кабинета приликом посете
Француској придружили су се и директор
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике
Србије, Михаило Јовановић, директор
Иницијативе Дигитална Србија, Небојша
Ђурђевић, оснивач Стартит центра, Вукашин Стојков, директорка Института БиоСенс, Весна Бенгин, и саветник председника Привредне коморе Србије, Михајло
Весовић.
Мунир Мажуби је објаснио да је његова
канцеларија надлежна за дигитализацију
економије и државе, те да функционише на
основу четири стуба-приоритета:
1. Дигитализација економије – постављена
је као циљ пре пет година. Спроводи се
кроз програме подршке стартаповима и
иницијативу FrenchTech. Промовисани су
нови градови као стартап екосистеми (1213) тзв. French Tech Capitals, који обухватају
све елементе екосистема од управе, преко
бизниса до истраживачке заједнице. Циљ
је био да се промовише и успостави пре-
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дузетништво широм земље што је више
могуће, a као резултат је основано преко
10 000 стартaпова. Тренутно је у припреми
надоградња постојеће стратегије која тежи
расту и инвестицијама, помажући овим
стартаповима да повећају обим пословања. Од априла 2019. године, French Tech
заједница је присутна и у Србији;
2. Жене и друштвена разноликост – опредељено је 4 милиона евра за подршку
локалним програмима који би омогућили
развој у новим, неразвијаним областима
е предузетништва, где су рањиве групе и
жене;
3. Индустрија будућности – која посебно
подстиче мала и средња предузећа
(МСП) да инвестирају у дигитализацију
производње и истраживања што је подржано пореском политиком;
4. М
 ала и средња предузећа (МСП) – пружање подршке компанијама из свих
сектора привреде јер је Француска у ЕУ
рангирана на 16. место по питању дигитализације МСП што сматрају лошим
резултатом. Овај приступ помаже да МСП
начине прве кораке у дигитализацији, на
пример постану присутни онлајн. Национална и локалне управе пружају подршку
преко малих консултантских компанија,
на начин којим су ове услуге економски
прихватљиве за МСП.

иновационог екосистема у Србији, али и
заинтересованости глобалног бизниса и
инвеститора за идеје наших талентованих
инжењера.
Министар Поповић је пренео господину
Мажубију да је добродошао да посети
Србију и увери се у потенцијале које наша
земља има у овој области, а у циљу оснаживања сарадње две земље у будућности.
У оквиру посете Француској, министар
Поповић се састао са руководством Директората за предузећа у Министарству
привреде и финансија Француске Републике. За делегацију је припремљена презентација на тему кластерске организације
привредне делатности и подршке иновацијама. Директорат за предузећа задужен
је посебно за занате, туризам, дигиталну
економију и дигитализацију традиционалних делатности. Циљ деловања је подршка
иновацијама кроз кластерско удруживање,
а у сврху унапређења конкурентности на
регионалном нивоу, са крајњим ефектом на
националном нивоу.
Четири приоритетне области су продорне
иновације базиране на новим технологија-

Саговорници су се сложили да се у Србији
развија снажна стартап заједница која може
да буде одличан партнер француској технолошкој заједници и компанијама. Српске
стартап компаније прошле године привукле
су финансирање од преко 80 милиона евра
(у тренутку састанка, а у тренутку припреме
публикације овај показатељ износи више
од 300 милиона евра), а сваке године имамо раст у привлачењу финансирања од
50 одсто. То је одличан показатељ развоја
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ма, убрзање развоја (акцелерација) стартап
компанија, ширење иновација и стратешка
димензија иновација. Такође, постоји комитет за иновације који одређује приоритете и
правац деловања.
Пољопривреда је један од заједничких
именитеља српске и француске привреде,
значајна област сарадње и уједно велики
потенцијал за будући развој билатералне
сарадње у дигиталној ери. Управо из тог
разлога, приликом посете министра Поповића Француској, организован је састанак и
презентација пољопривредних кластера у
Министарству пољопривреде, прехране
и шумарства Француске.
Жослин Меро, званични представник Министарства пољопривреде Француске за
Србију, Мароко, Тунис и Турску, рекао је
да је овај сектор један од најважнијих за
економију Француске, као и Србије, те да је
француска страна веома заинтересована за
интензивну сарадњу у овој области, нарочито у области примене иновација и дигитализације овог сектора. Он наводи да је у
Француској за образовање у овој области
надлежно Министарство пољопривреде и
да је то одвојен образовни систем од оног
који води Министарство просвете.
Министар Поповић се сложио да сарадња
две земље у области пољопривреде има
велики потенцијал. Он је истакао да директно треба повезати најважније актере у овој
области, те да српски БиоСенс институт
ради одличан посао на развоју решења
за модернизацију ове традиционалне
привредне гране.
Поред државних институција, министар
Поповић се током посете Француској састао
и са другим најрелевантнијим актерима
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иновационог екосистема. Делегација Србије предвођена министром Ненадом
Поповићем посетила је највећи стартап
кампус на свету Station F. Домаћин посете
био је Џереми Херакс, представник Трезора
Француске и саветник Мунира Мажубија,
државног секретара за дигитална питања
Француске.
Station F налази се на месту старе железничке станице у центру Париза. Центар је
2017. године отворио председник Републике Француске Емануел Макрон. Отварање
центра иницирао је и омогућио француски
предузетник Хавиер Нел (Xavier Niel).
Господин Херакс је објаснио да Station F
окупља читав стартап екосистем под једним
кровом, омогућавајући лак приступ инвеститорима, саветницима и потенцијалним
партнерима. Простире се на површини од
34.000m2 , има 3000 радних простора, 8
сала за догађаје, више од 60 сала за састанке, 31 стартап програм и у плану је отварање 100 апартмана. Капацитет простора
омогућава смештање 1000 стартапова који
могу бити део неког од 31 стартап програма
који су намењени предузећима на свим
нивоима развоја. У центру су и три стално
присутна инвестициона фонда, као и 30
других фондова који немају своје представништво, али блиско сарађују са центром.
У Station F се налазе почетнички и већ
развијени стартапи, експерти из свих релевантних области (права интелектуалне
својине, порези, истраживање, итд.). Пословни партнери попут Google, Facebook,
Thales, LMVH и других, воде стартап програме. Програми су базирани на актуелним темама у пословном и тенхолошком
свету као што су вештачка интелигенција,
наука о подацима, паметни градови,
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одрживи транспорт, сајбер безбедност и
друге. Партнери осмишљавају и спроводе
програме за стартап компаније у својој
области. Стартап компаније се бирају кроз
позиве, а програми трају од 3 до 12 месеци. У том периоду стартапи раде на решењима уз подршку компанија партнера,
које касније заједнички експлоатишу.
Током посете Station F-у, министар Поповић се састао и са господином Антонин Каорсом, директор програма сајбер
безбедности у Station F-у, који спроводи
позната компанија Thales. Господин Каорс је истакао да је предност окупљања
компанија са перспективним решењима
који раде директно са лидерима у тој области у свету, то што је могуће остварити
позитиван утицај на цео ланац вредности.
Стварање вредности за кориснике је главни фокус, а њени потенцијали некада су
скривени. Зато је важно укључити младе,
креативне људе са другачијим погледом
на устаљене шаблоне. Навео је пример да
је до скоро фокус у третирању вредности
за кориснике код железничког транспорта
била железничка инфраструктура – стање
пруга, квалитет возова, капацитет вагона
и слично. Када се десио напад на информациони и технолошки систем који је обуставио саобраћај и нанео огроман губитак
за кратко време, фокус је промењен, а
укључени су млади људи са решењима у
области заштите система. У сваком тренутку, два експерта из Thales-а раде са сваким
тимом како би им пружили све потребне
информације из реалног пословања и
подршку у развоју решења. Господин Каорс, нагласио је да је компанија Thales и
њен програм отворен за српске стартап
компаније и сарадњу са српским иновационим екосистемом.

Министар Поповић је навео да је модел
умрежавања индустрије, стартап компанија и државног сектора у примеру Station
F одличан јер омогућава директну комуникацију и размену знања и информација.
Такође, истиче да је потребно уложити
додатне напоре у такво повезивање унутар српског иновационог екосистема и
да ће у наредном периоду радити на том
питању. Нагласио је да је потребно повезати српски и француски иновациони
екосистем, рекавши да постоји огроман
потенцијал за сарадњу у заједничком раду
на развоју нових пословних модела и решења базираних на новим технологијама.
Значајан корак ка овом циљу је оснивање
French Tech иницијативе у Београду, априла 2019. године.
Током посете Републици Француској,
министар Поповић посетио је Ecole 42,
бесплатну школу програмирања која се
налази у Паризу. Домаћин посете била је
Софи Виџер, генерална директорка Ecole 42.
Школа је отворенa 2013. године у Паризу,
а свака особа од 18 до 30 година се може
регистровати за тзв. piscine (“базен”) након
решавања теста логичког расуђивања на
сајту. За учешће у програму није потребно
предзнање или искуство у области ИТ, а тестови се заснивају на процени креативних и
логичких способности.
Госпођа Виџер је објаснила да је програм
инспирисан новим, модерним начинима подучавања који подразумевају peerto-peer педагогију и учење засновано на
пројектима. Школа је подржана од стране
више великих светских компанија као што
су Snapchat, Periscope, Slack, Nest Labs,
Twitter, и у њој предавања држе многи познати предузетници. Ecole 42 сарађује и са
другим школама комплементарних области

239

као што су бизнис и дизајн, као и организацијама које организују хакатоне, такмичења
програмера и слично. Отворена 24 сата,
сваког дана у недељи.

значајна област сарадње и уједно велики
потенцијал за будући развој билатералне
сарадње у области иновација и дигиталне
економије.

Министар Поповић нагласио је да су присутност и квалитет неформалне едукације
веома важан фактор конкурентности економије, поготово у дигиталном свету. Он је
истакао важност пружања могућности младима да се едукују у складу са трендовима
тржишта, те да је пројекат Ecole 42 модел
који је веома значајна подршка дигиталној
економији.

Са тим у вези, Кабинет министра за иновације и технолошки развој и Амбасада Француске Републике у Београду, а уз подршку
француске националне авио-компаније
AirFrance, организовали су 3. априла 2019.
године у Палати Србија билатерални панел
на тему Agri-tech. На панелу су говорили
“шампиони иновација” у дигитализацији
пољопривреде из Србије и Француске,
а панелу је присуствовало више од 200
учесника, међу којима представници јавног
сектора и бизниса, а одређени број места
опредељен је за студенте како би се подстакли на размишљање о иновационом
предузетништву и пољопривреди као пожељном каријерном избору.

Школа има два кампуса, у Паризу (око 4000
m2) и Силицијумској долини (око 200.000
m2). На конкурс се пријави око 40.000 људи
од којих 3.000 уђе у ужи избор. Хиљаду
изабраних полазника улази у програм који
траје три године.
Представљање потенцијала и промоција сарадње у области пољопривреде
између Србије и Француске на “Међународном дану” у оквиру “Српске дигиталне недеље”
Након посете министра Поповића Паризу,
одржан је низ састанака између представника Амбасаде Француске Републике у
Србији и Кабинета министра за иновације
и тенхолошки развој. Министар Поповић и.
амбасадор Мондолони имали су више сусрета на којима је разговарано о заједничким активностима на унапређењу сарадње
две земље у области иновација, технологије
и дигиталне економије.
Како је раније наглашено током посете министра Ненада Поповића Паризу,
пољопривреда је један од заједничких
именитеља српске и француске привреде,
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Панел су отворили министар Поповић и
амбасадор Мондолони. Учесници панела
су представили своја иновативна решења
и планове за будући развој, а након панела
одржани су b2b састанци између српских и
француских компанија у области Agri tech-a.
Српска и француска иновациона и
стартап заједница све ближа: French
Tech заједница основана у Београду
Од успостављања сарадње Кабинета министра за иновације и технолошки развој
са Француском, иницијатива Le French
Tech је једна од најинтересантнијих тема
и модел чија се примена анализира ради
имплементације њених сегмената у Србији. Априла 2019. године, Le French Tech
заједница је основана у Србији, а два месеца касније приређен је пријем на којем
су министар Поповић и амбасадор Фран-
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цуске у Србији, Мондолони, разговарали
са оснивачима Le French Tech-а у Србији.
Састанак је одржан у Амбасади Француске Републике у Србији, уз присуство
великог броја медија. Поповић је изразио задовољство што се у години када
се обележава 180 година дипломатских
односа Београда и Париза поред одличне
привредне сарадње отвара нови пут за
развој и везе у области дигитализације.
Министар је позвао French Tech заједницу
да се, као део иновационог екосистема
Републике Србије, пријави на све конкурсе
у оквиру Фонда за иновационе делатности
и оне у надлежности његовог кабинета.
Такође, захвалио је Мондолонију на повезивању инжењерских потенцијала Србије
и индустријских инжењерских потенцијала
Француске - земље која поред тога што је
лидер у пољопривреди и пољопривредној
дигитализацији има и један од најсавременијих система за развој иновација и образовања.
Значај и потенцијал сарадње Француске и
Србије у области дигиталних технологија
и иновација потврђује београдска French
Tech заједница, која постоји у 47 најиновативнијих градова света, попут Лос Анђелеса, Шангаја, Сао Паола, Берлина, Лондона,
Токија, Сингапура и других, изјавио је овом
приликом амбасадор Фредерик Мондолони.
Саговорници су изразили задовољство
чињеницом да је овако значајан резултат
промовисан у периоду када се навршава
годину дана успостављања сарадње Кабинета и Амбасаде, и пренели своју увереност да ће у будућности бити још значајних
резултата ове сарадње.

12.8
НАРОДНА РЕПУБЛИКА
КИНА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 17
Развој сарадње са Народном Републиком
Кином био је једна од најинтензивнијих активности Кабинета министра за иновације
и технолошки развој када је у питању развој
међународне сарадње и повезивање са
екосистемима иновационих лидера. Контакти који су успостављени у првој години
рада Кабинета резултирали су великим
бројем иницијатива, иновационих пројеката
и отварањем нових области сарадње у периоду када је иновациони екосистем ,,змаја
са Истока’’ за само годину дана забележио
невероватан скок од преко пет места у Глобалном индексу иновација. Овакав напредак
предвођен је одлучном политиком кинеске
Владе која је као свој приоритет поставила
развој истраживачког сектора, науке и нових
технологија. У Кини, јавни и приватни сектор
заједничким снагама развијају свој иновациони екосистем како би он постао чврст ослонац и окосница одрживог економског раста
и конкурентности државе на међународном
тржишту. Управо ово је разлог из ког је развој сарадње са кинеским партнерима био
један од приоритета нашег рада – трансфер
знања и најбољих пракси када је у питању
изградња иновационог екосистема помоћи
ће Србији да успешно премости изазове са
којима се суочавају иновациони екосистеми
у развоју и убрзати њен пут ка самом врху.
Српско-кинески индустријски парк
у Београду
Најзначајнији заједнички пројекат
несумњиво представља изградња
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Српско-кинеског индустријског парка у
Београду. Овај пројекат, започет још у новембру 2015. године потписивањем Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и кинеске државне компаније
China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Он је донео у Србију потпуно нови концепт индустријских паркова као co-working
и co-living екосистема, као најпогоднијег
амбијента за развој и примену иновација у привреди. О успеху и резултатима
примене овог концепта сведоче велике
компаније попут Хуавеја, Тенцента, ЗТЕ-а и
других које су свој развојни пут започеле
у високо-технолошким и индустријским
парковима у Суџоу, Шенжену, Пекингу и
Шангају. Након иницијалних преговора, на
седници Владе Републике Србије одржаној
22. августа 2017. године донета је Одлука
о формирању Радне групе за реализацију
Пројекта српско-кинеског индустријског
парка у Београду, за чијег је председника
именован министар за иновације и технолошки развој, др Ненад Поповић. Пројекат
изградње парка вредан је око 300 милиона
евра и биће реализован у три фазе: прва
вредна око 120 милиона, друга 100 милиона
и трећа 80 милиона евра. Меморандум о
заинтересованости за учешће у овом парку
већ је потписало више од 40 великих кинеских компанија.
У првој години рада, делегација Кабинета
одржала је велики број састанака са представницима компаније ЦРБЦ, али је и посетила Кинеско-сингапурски индустријски
парку у граду Суџоу на југу Кине, како би се
из прве руке упознала са функционисањем
оваквог модела. Имајући у виду напредак
који је остварен оваквом динамиком рада,
исти је настављен кроз организацију редовних састанака тима Кабинета министра за
иновације и технолошки развој и компаније
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ЦРБЦ - преговарачке стране су наставиле
са установљеним начином рада и састајале
се најмање два пута недељно. Заједничким анализама докумената постигнут је
значајан напредак на пољу усаглашавања
елемената кључних стратешких докумената
којима ће се дефинисати модел и правци
развоја српско-кинеског индустријског парка. Уговор о развоју пројекта, Финансијски
модел и Пословни план, као и Уговор о
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу усаглашени су и потписани 24.
априла 2019. године у Пекингу, током посете
делегације Републике Србије Народној Републици Кини. Након потписивања, радна
група Кабинета и представници компаније
China Road and Bridge Corporation отпочели су процес спровођења припрема за
имплементацију уговорима предвиђених
активности. Чланови радне групе Кабинета
и представници компаније China Road and
Bridge Corporation, настављајући у претходних неколико месеци устаљену праксу,
координирају своје активности на дневном
нивоу и одржавају састанке најмање два
пута недељно.
Тренутно, у фокусу пројектних тимова јесте
усаглашавање Акционог плана, документа којим се прецизно дефинишу рокови и
задаци које ће уговорне стране спровести
у наредном периоду. Посебан акценат
стављен је на процесе оснивања заједничког друштва између Републике Србије
и стратешког партнера (China Road and
Bridge Corporation), испуњења предуслова
за ступање на снагу Уговора између чланова и Уговора о развоју, израде Мастер
Плана пројекта и отпочињања активности
проглашења пројекта пројектом од посебног значаја за Републику Србију. Сагласно
наведеном, циљ је да се одржавањем високог интензитета и динамике пројектних
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активности, у што краћем временском року,
оснује заједничка пројектна компанија и
отпочне процес реализације овог изузетног подухвата.
Република Србија је чврсто посвећена
изградњи заједничке визије са Кином и
земљама Централне и Источне Европе у
оквиру Механизма 17+1, због чега је један
од првих међународних форума на којима
је Кабинет министра за иновације учествовао на свом почетку био Инвестиционо-иновациони форум ЦИЕЗ и Кина одржан у новембру 2017. године у Братислави.
На маргинама скупа, министар Поповић
се састао са замеником министра науке и
технологије НР Кине задуженим за развој
иновационих капацитета, господином Ли
Менгом, са којим је започета активност
око формирања заједничке Српско-кинеске радне групе за подизање капацитета
за иновације. Радна група је на основу тог
договора основана 2018. године, док се у
Смерницама из Софије она спомиње као
нуклеус формирања Радне групе са истим
задатком на нивоу формата 17+1. Групом
копредседавају министар за иновације и
технолошки развој, др Ненад Поповић,
и заменик министра науке и технологије,
господин Џанг Ђјенгуо, а остале чланове
групе чине: заменик директора за међународну сарадњу Министарства науке
и технологије, директор за Евроазију у
Министарству науке и технологије, директор дивизије за међународну сарадњу
(TORCH). Успешна сарадња настављена
је и у наредном периоду кроз састанке
одржане на маргинама 3. конференције
између НР Кине и земаља Централне и Источне Европе “Innovation and
Cooperation & Sarajevo Unlimited 2018”, која
је одржана 5. и 6. новембра 2018. године у
Сарајеву.

Република Србија била је домаћин Четврте
конференције Народне Републике Кине и
17 земаља Централне и Источне Европе
о сарадњи у иновацијама 8. и 9. октобра
2019. године.

12.8.1
МИНИСТАРСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА О
ИНОВАЦИЈАМA 17+1
У БЕОГРАДУ
Конференцију су отворили председник
Организационог одбора Конференције и
министар за иновације и технолошки развој
у Влади Републике Србије Ненад Поповић
за науку и технологију НР Кине Ванг Џиганг,
који је тим поводом боравио у Београду.
На отварању Конференције, говорила је и
председница Владе Републике Србије, Ана
Брнабић, a присуствовали су и министар
просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар рударства и енергетике Александар Антић, министар за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања
Зоран Ђорђевић, као амбасадорка НР Кине
у Републици Србији, госпођа Чен Бо.
Четврта конференција о сарадњи у иновацијама, која је одржана у формату Кина-ЦИЕЗ 17+1, а која је део велике иницијативе „Појас и пут“, окупила је најрелевантније представнике иновационих система
НР Кине и 17 земаља Централне и Источне
Европе. Поред министра за науку и технологију НР Кине и министра за иновације и
технолошки развој Републике Србије, на
министарској конференцији учествовао је
велики број министара и државних званичника из земаља које учествују у механизму
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17+1, и то: Албаније, Босне и Херцеговине,
Бугарске, Хрватске, Чешке, Грчке, Мађарске,
Северне Македоније, Црне Горе, Пољске,
Румуније, Словачке и Словеније.
На конференцији је усвојена Београдска
декларација којом се утврђује заједничка
визија развоја заснованог на иновацијама
земаља учесница механизма Кина-ЦИЕЗ
17+1. На конференцији за медије након
усвајања декларације, министар Ненад
Поповић је оценио да је тај документ важан како би све земље имале заједнички
приступ иновацијама које треба да покрену и преокрену економију Европе и света.
Он је додао да је Србија посвећена великој
идеји иницијативе Појас и пут, чији је један
од оснивача, и да у томе види шансу за
будући развој не само Србије, већ и других
земаља Источне и Централне Европе.
Паралелно са министарском, одржана је
и привредна конференција која је окупи-
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ла више од 1000 учесника. Делегацију НР
Кине, коју је чинило више од 300 представника компанија, универзитета, институција
и инвестиционих фондова ове земље,
предводио је министар за науку и технологију Ванг Џганг. Том приликом, представљена су најсавременија достигнућа у области
иновација, дигитализације, вештачке интелигенције, роботике, мобилности, паметних градова, пољопривреде, финансија и
других области.
Представници Владе Србије, научних институција и компанија на конференцији
Кине и 17 земаља Централне и Источне
Европе потписали су 12 споразума о сарадњи са Кином у области иновација.
1. М
 еморандум о разумевању о сарадњи у
области иновација између Кабинета министра за иновације и технолошки развој
у Влади Републике Србије и Одељења за
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науку и технологију Џђанг провинције;
2. Меморандум о разумевању о сарадњи у
области развоја и промоције Отворене
иновационе платформе између Кабинета министра за иновације и технолошки
развој и Министарства просвете, науке
и технолошког развоја испред Владе Републике Србије и компаније NetDragon
Websoft Holdings;
3. Меморандум о разумевању и сарадњи
између Института за међународну политику и привреду и Кинеске академије
наука и технологија за развој;
4. М
 еморандум о разумевању између Кинеске академије наука и технологија за
развој и Универзитета у Новом Саду;
5. Меморандум о разумевању за научно-истраживачку сарадњу између
Института техничких наука САНУ и Ласерског Института Академије наука Шандонг;
6. Споразум о заједничком истраживању
на дизајнирању испитивања модела
болести и биомаркера за рану дијагнозу
неуролошких поремећаја између Биолошког института Шандонг Академије
наука и Медицинског факултета у Београду;
7. Оквирни уговор о научно-техничкој сарадњи у области полимерних материјала
и наноматеријала између Централне
лабораторија за молекуларно инжињерство провинције Шандонг и Института
техничких наука САНУ;
8. Споразум о сарадњи између Универзитета у Београду и Ченгду Универзитета за
информационе технологије;
9. С
 поразум о академској размени и сарадњи између Универзитета у Шангају и
Универзитета у Београду;
10. Споразум о сарадњи у области изучавања природних продуката и дизајнирања нових лекова између шангајског
Фармацеутског института Кинеске академије наука и Института за биолошка
истраживања;
11. Споразум о заједничкој лабораторији
између BGRIMM Technology Group, Уни-

верзитета у Београду, HBIS Group Serbia
Iron & Steel Doo, компаније Serbia Zijin
Bor Copper Doo Bor и компаније RONLY
Holdings Limited;
12. Декларација о глобалном екосистему
иновација и предузетништва између
НТП Црна Гора, БиоСенсе Института из
Новог Сада, Иновационог Центар из
Бања Луке, Бизнис инкубатора БИОС из
Осијека, Бизнис Инкубатора из Новог
Сада, компаније Shangai Neobay Venture
Capital, Центра за предузетништво
Униврзитета у Мичегну, Шангајског
заједничког института Ђао Тонг и Универзитета Пађађаран из Индонезије.
Међу говорницима на Конференцији били
су и глобални директор енциклопедије
Britannica, Картик Кришнан, глобални
технолошки директор компаније Huawei,
Едвин Диендер, председник компаније
NetDragon, Луи Деђијен, директор TORCH
ценра за развој Hi-Tech индустрија Ђа
Ђингду, директор Иновационог центра
Ћинхуа Универзитета, Чен Ђин, потпредседник компаније IFLYTEK, Ли Шаопенг, и
многи други.
Током тематских панела, учесници конферецније и представници државних институција, привредног, стартап, образовног и
истраживачког екосистема, разговарали су
о најважнијим трендовима у области иновација и њиховог економског и социјалног
утицаја, са посебним нагласком на њихов
утицај на одрживи развој и друштвено
благостање. Панели су обухватили најважније теме за иновациони развој и технолошке трендове, као што су: иновациона
инфраструктура, индустријски паркови,
бизнис инкубатори и иновациони центри
универзитета, инвестициони фондови,
вештачка интелигенција, индустрија 4.0,
роботика, паметни градови, урбана мобилност, итд.
Поред панела, шампиони иновација НР
Кине и Централне и Источне Европе
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састали су се током посебне сесије у формату тематских округлих столова, чији је
циљ био да повежу иновационе лидере
из различитих индустрија, како велике
корпорације тако и стартапове. Учесници
су имали прилику да представе своје компаније, размене мишљења и искуства, и
директно разговарају о могућностима за
сарадњу.
Посетиоци Конференције су по први пут
у Србији имали прилику да се увере у
капацитете примене 5Г технологија кроз
активацију у простору у којем се конференција одржава, а коју је припремила кинеска компанија Huawei, један од партнера
Конференције. Представљено је функционисање система оперативног центра паметног града, који обезбеђује надлежним
службама и доносиоцима одлука преглед
функционисања града и детекцију ризика,
и на тај начин подржава доношење одлука
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заснованих на информацијама и омогућава ефикасну сарадњу међу службама и
системима. Изожени пример показао је
повезаност 280 независних ИТ система
више од 60 различитих служби, умрежених
помоћу технологије интернета ствари.
Представљен је и тест брзине интернета на
технологији 5Г који је показао на десетине
пута већу брзину протока информација
у односу на 4Г технолигију. Посетиоци су
имали прилику да се у то увере кроз Ultra
HD директан пренос камере са дрона
који је летео у околини места одржавања
конференцијe и искуство виртуелне
реалности (VR).
Поред тога, кинеска компанија China
Railway International Company, представила
је систем који ће се користити у
контролном центру брзе пруге између
Београда и Будимпеште, као и нови систем
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који је у развојној фази и тестира се на
најсавременијим огледним пругама у Кини.
Посетиоци су имали прилику и да се опробају у симулатору вожње брзог воза у различитим временским условима.
У сајамском делу, више од 40 компанија и
других организација, укучујући иновативне
компаније и стартапове из Србије представили су своје активности, производе и иновације.

Кроз најсавременију холограмску пројекцију будућег Српско-кинеског индустријског
парка у Борчи, представљен је један од
најзначајних билатералних пројеката Републике Србије и НР Кине, који је изазвао
велику пажњу посетилаца, представника
компанија из свих земаља учесница.
Током конференције, одржан је и велики
подфорум пословних инкубатора из Србије и 17 земаља Централне и Источне
Европе, који су организовали NeoBay
инкубатор шангајског Ђаотонг Универзитета и Пословни инкубатор Нови Сад.
Овај форум окупио је представнике више
од 30 пословних инкубатора из земаља
учесница, а том приликом донешена је и
Декларација пословних инкубатора земаља 17+1.
На маргинама конференције, министар
за иновације и технолошки развој Ненад
Поповић одржао је низ састанака са представницима државних делегација, компанија, образовних и научних институција
земаља учесница.
Министар Поповић састао се са Ли Шипенгом, потпредседником компаније IFLYTECH.
Ова компанија је један од светских лидера у
облати вештачке интелигенције у препозна-

247

вању звука и аутоматском преводу на више
од 50 језика, а међу којима је и српски.
Одржан је састанак са делегацијом Центра
за науку и технологију Џђанг провинције,
са којим је потписан и Споразум о сарадњи. Договорено је формирање радне
групе која ће радити на унапређењу сарадње и трансферу знања између Србије и
Џђанг провинције.
Министар Поповић састао се и са представницима кинеске провинције Анхуи. На
састанку је разговарано о приликама за
пословање компанија из НР Кине у Србији.
Делегацију су поред политичких представника провинције, чинили и представници
најбољих компанија из овог региона које
су веома заинтересоване да инвестирају у
Србији.
Током конференције организован је пријем
за најбоље студенте београдског и новосадског универзитета који су добили
прилику да учествују на 4. Кина-ЦИЕЗ конференцији о сарадњи у иновацијама. Том
приликом, министар Поповић је поручио
студентима да су они будућност Србије
и охрабрио их да се баве иновацијама и
новим технологијама и сарађују са нашим
искреним пријатељима из НР Кине.
Званична посета делегације Републике
Србије Народној Републици Кини
Током посете НР Кини у априлу 2019. године, министар Поповић је учествовао
на састанку са руководством China Road
and Bridge Corporation и потписао уговоре везане за даљу реализацију Пројекта
„Српско-кинески индустријски парк у Београду“. У току посете одржани су и састанци
са Вангом Џгангом, министром за науку и
технологију Народне Републике Кине, и са
представницима Ђаотонг Универзитета у
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Пекингу и Ћинхуа Универзитета. На састанку одржаном са председником компаније China Road and Bridge Corporation,
господином Ду Феијем, обе стране изразиле су задовољство напретком пројекта и
завршетком преговора везаних за уговоре
и пословни план који представљају велики корак ка почетку градње парка која се
очекује до краја текуће године, а кинеска
страна већ је определила средства за организацију свечаног отварања. Представници
компаније изразили су задовољство брзином испуњавања циљева и упутили позив
министру Поповићу да са делегацијом поново посети Народну Републику Кину како
би обишао индустријске паркове у Шангају
и Суџоу и детаљније се упознао са принципима рада и пословања истих.
Министар Поповић учествовао је у делегацији председника Републике Србије
Александра Вучића на састанку са председником НР Кине Си Ђинпингом који је
реализован на маргинама Форума Појас и
пут, најзначајнијег догађаја у Кини у текућој
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години. Главну активност посете поред
учешћа министра Поповића у делегацији
представљао је састанак министра Ненада Поповића и господина Ванга Џганга,
министра науке и технологије Народне
Републике Кине. Тема састанка била је организација Четврте конференције о иновацијама која ће ове године бити одржана
у Београду, по први пут у формату 17+1.
Размотрене су могућности да се донесе
заједничка декларација коју ће усвојити
свих осамнаест министара задужених за
иновације. За организатора самита на кинеској страни одређен је Центар за научну
и технолошку размену Џђан провинције
(Департман за међународну сарадњу), са
којим су успостављени контакти како би
се координирали даљи кораци везани за
организацију, а пре свега сам датум, који
би требало да се уклопи према агенди званичне посете министра Џганга Републици
Србији у октобру ове године. Такође је разматрана и могућност формирања заједничког фонда који би финансирао иновационе
пројекте који би били подршка трансферу
знања и најбољих пракси, али и осигурали
да договорена и потписана сарадња буде
реализована и не остане само на папиру.
Министар Поповић је у току посете разговарао и са господином Хуангом Таијаногом, председником Савета Универзитета
Ђаотонг у Пекингу. На састанку је разговарано о дигитализацији и иновацијама
које представљају приоритете председника
Републике Србије и Владе, и циљу Србије
да смањи јаз између истраживачког рада и
универзитета са једне, и привреде са друге
стране. Поред наведеног, саговорници су
разменили мишљења и на тему развоја
паметних градова, развоју дигиталне инфраструктуре неопходне за примену овог
концепта, развоја младих кадрова кроз

процесе студентских размена, неопходности продубљивања сарадње Ђаотонг Универзитета и техничких факултета у Новом
Саду и Београду, самоодрживости истраживачких центара кроз успостављање блиске
сарадње са индустријом имплементацијом
истраживачких достигнућа итд.
Digital China Summit
Захваљујући традиционално пријатељским
односима који вежу два народа, али и преданом раду и посвећености чланова Кабинета министра, министар Поповић је 2018.
године био једини министар из Европе који
је узео учешће на Првом самиту Дигитална
Кина који је одржан у Фуџоу, месту где се
родила кинеска дигитална агенда. Овај самит је најавио дефинисање нових политика
које се тичу примене иновација у привреди,
представио достигнућа на пољу дигиталне економије, као и рад на платформи за
комуникацију између великих компанија у
пољу информационих технологија.
Настављајући традицију блиске сарадње,
у периоду од 4. до 8. маја 2019. године, др
Ненад Поповић, министар за иновације
и технолошки развој у Влади Републике
Србије учествовао je на Другом Самиту Дигитална Кина. Други самит Дигитална Кина
представља платформу за објављивање кинеских политика о развоју информационих
технологија, на којој су приказана најновија
достигнућа у областима е-владе и дигиталне економије, размењена теоријска и практична искустава у изградњи дигиталне Кине
и промовисана сарадња са глобалним партнерима. Самит су заједнички организовали Кинеска управа за кибернетски простор,
Национална комисија за развој и реформе,
Министарство индустрије и информационих технологија и Народна влада провин-
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ције Фуђијан (покрајинска влада Фуђијана).
Самит је организован у седам делова, укључујући церемоније отварања и затварања,
главне форуме, подфоруме, изложбу Дигитална Кина, извештаје и конкурс за иновације. На самиту су употребљене паметне
технологије и опрема, попут препознавања
лица и гласа, праћење препознавањем
лица, аутономна возила и 5г мрежа. Министар Поповић учествовао је као говорник
на подфоруму „Дигитални поморски пут
свиле – Јачање висококвалитетног развоја“
уз високе представнике кинеских институција – Министарства културе и туризма,
Администрације националног културног
наслеђа и Кинеске академије наука, као и
представнике институција Португала, Индонезије, Аустралије, Гане и Нигерије. По завршетку подфорума, министар Поповић се
састао са г. Вангом Сјудонгом, директором
Музеја Забрањеног града и представником Министарства културе и туризма, који
је изразио жељу за сарадњом са српским
институцијама и музејима. Министар Поповић је позвао г. Ванга да посети Србију како
би се упознао са богатом културом наше
земље и представи свој пројекат и резултате дигитализације културног наслеђа.
Такође, предложио је сарадњу са српским
Министарством културе и информисања,
као партнерском институцијом и сарадњу
са српским музејима.
Приликом ове посете, Министар Поповић
састао се и са господином Гуом Хуадонгом, чланом Кинеске академије наука,
који је и члан руске, финске, али и Светске
академије наука и председник Међународног друштва за дигиталну земљу. Министар
је позвао г. Гуоа да своје излагање о дигитализацији које је имао на овом подфоруму на
тему Big Earth data Promoting the realization
of SDGs under the Belt and Road Initiative,
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презентује и у Србији, јер би било значајно
да Србија чује искуства и знања, које има
Међународно друштво за дигиталну земљу
и предложио да се повеже са Српском академијом наука и уметности. Господин Гуо се
сложио да је САНУ права адреса за успостављање сарадње, коју би требало отпочети, уз идеју за почетак заједничког пројекта.
Упутио је отворени позив министру Попо-
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вићу и представницима САНУ-а да дођу и
посете Међународно друштво за дигиталну
земљу, не искључујући могућност да и он сам
дође у Србију, већ у септембру и да одржи
радионицу. Предложио је да се један дигитални центар, каквих већ има три у Европи
(Москва, Финска и Рим), отвори и у Србији, о
чему се може разговарати приликом наредног сусрета, као и о могућности Србије да
се укључи у сателитско посматрање. Такође,
поред овог су одржани састанци и са председником компаније Qi An Xin Group, која
послује у области сајбер-безбедности, господином Вуом Јункуном, којем су представљене
инвестиционе и иновационе околности у Србији и могућности сарадње у области сајбер
безбедности, као и намери да Србија отвори
свој Центар за сајбер-безбедност.
Као посебна активност издвојио се и
састанак са оснивачем и председником
компаније НетДрагон, Лиуом Деиђаном, којег је министар Поповић том

приликом именовао за свог саветника.
На састанку је наглашено да су потенцијали
економских односа две земље одлични,
односи народа на високом нивоу, а дужност и обавеза је да се ти односи унапреде. Господин Лиу је изразио спремност за
сарадњу, изјавио да је инспирација коју је
добио приликом претходне посете Србији
драгоцена и најавио своју наредну посету
Србији у јулу, са сарадницима, када би посетио универзитетске истраживачке центре,
или лабораторије, а како би боље сагледао
потенцијале Србије за производњу дигиталног садржаја, за које верује да су велики.
Министар Поповић и господин Џек Ма,
власник највеће кинеске ИТ компаније
Алибаба, састали су се на маргинама првог
самита „Дигитална Кина“ који је одржан у
априлу 2018. године, у граду Фуџоу, престоници кинеске провинције Фуђијан. Њих
двојица су разговарали о потенцијалима
сарадње Србије и Кине у области иновација и дигиталне економије.
Министар Поповић се током посете Кини
састао и са вицегувернерком Суи Ђун
у Влади провинције Фуђијан. Кина има
дугу историју пријатељских односа са Србијом и управо је сусрет два званичника
био одлична прилика да се разговара на
тему сарадње у области дигиталне економије, али и да се поделе корисне информације, од којих је једна и да је председник
НР Кине Си Ђинпинг пре осамнаест година
био гувернер провинције Фуђијан и да је
тада од њега потекла иницијатива „Дигитални Фуђијан“ која је касније прерасла
у иницијативу „Дигитална Кина“. Такође,
говорећи о информацијама, поменута су
и сазнања вицегувернерке да је Србија
добра у производњи хране и вина, као и
да има велики потенцијал у ИТ индустрији
и индустрији делова за аутомобиле. С тим
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у вези, изражена је је нада да ће сарадња
Србије и Кине бити још јача у будућности.
Током посете Кини министар Поповић
посетио је Луиазуји дистрикт у Шангају,
и том приликом упутио званичан позив
заменику председника под-дистрикта
Лујиазуји, да посети Републику Србију у
циљу упознавања иновационих потенцијала наше земље. Посебан акценат је
стављен на програм подстицања социјалних иновација који се спроводи у Шангају,
а путем којег грађани који социјално делују
и доприносе подизању свести о значају
социјалног деловања добијају разне финансијске и друге олакшице. До пре двадесет и осам година на подручју општине
Лујиазуји налазило се пољопривредно
земљиште које је за кратко време претворено у финансијски и економски центар
Народне Републике Кине.
Приликом састанка министра Поповића и
министра за науку и технологију Шангаја, Жанг Квана, договорено је да ће Влада Републике Србије и Влада Града Шангаја
потписати Споразум о сарадњи у области
иновација и технолошког развоја. Овај споразум ће омогућити чвршће повезивање
Србије и НР Кине у области иновација, технолошког развоја и привреде, нарочито јер
Србија има одличне младе инжењере. Србија ће имати пуну подршку града Шангаја у
реализацији пројекта индустријског парка у
Борчи. Шангај је постао светски економски
и иновациони лидер, управо захваљујући
индустријским парковима који су грађени у
овом граду у прошлости.
Током посете Кабинета министра за иновације и технолошки развој НР Кини, успостављена је сарадња са NeoBay инкубатором. Састанку је присуствовао професор
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Ђао Тонг Универзитета у Шангају, господин
Жиганг Жанг, који је и директор NeoBay
инкубатора, и том приликом је говорио о
NeoBay-у, као о ”глобалној предузетничкој
и иновативној заједници” која удружује могућности претходно наведених оснивачких
организација, обезбеђујући од Ђао Тонг
Универзитета талентоване младе студенте,
истраживаче и патенте, а од Владе - правну
подршку, планирање и координацију пројеката.
Министар Поповић састао се и са Лиу
Лимином, председником Кинеске асоцијације за међународну размену у
области образовања (China Education
Association for Internationa lExchange CEAIE). Председник Лиу похвалио је велики успех Србије као домаћина 5. дијалога
о политикама у образовању и 4. састанка
конзорцијума институција високог образовања Кина - ЦИЕЗ у Новом Саду, а посебну захвалност упутио је Новосадском
универзитету као организатору. Сарадњу
са Универзитетом у Новом Саду навео
је као један од примера најуспешније
сарадње СЕАIЕ са партнерима и уједно
изразио спремност за још јачу сарадњу са
Србијом, позивајући се на блискост међу
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народима Србије и Кине и досадашњу
добру сарадњу. Истакао је да је посебан
фокус Владе НР Кине на образовању и запослењу младих дипломаца, додајући важност охрабривања сарадње са Србијом у
области иновација, технолошког развоја и
предузетништва. Обе стране су се сложиле
се да су састанци Кина - ЦИЕЗ одржани у
Новом Саду протекли на најбољи могући
начин. Република Србија има капацитет
да покрене ове две изузетно комплементарне активности са коначним исходом
јачања академских, развојних и иновативних капацитета у оквиру Иницијативе појас
и пут.
Председница Владе Републике Србије, госпођа Ана Брнабић, предводила је државну
делегацију која је учествовала на другом
Кинеском међународном увозном сајму
(China International Import Expo - CIIE), једном од најважнијих економских форума у
Кини, који је одржан од 5. до 10. новембра
2019. године у Шангају.
Поред председнице Владе, делегацију су
чинили и министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић, министар
трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић, министар рударства и енергетике Александар Антић, предедник
Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Кином
Томислав Николић, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и група
привредника.

од посебне важности за обе стране означен је Српско-кинески индустријски парк у
Београду. Председник Си је поновио подршку Републици Србији по питању Косова
и Метохије.

Током боравка у Шангају, српска делегација
састала се са председником НР Кине Си
Ђипингом. Том приликом, потврђено је да
ће Србија и Кина наставити да јачају челично пријатељство и развијају блиску економску сарадњу. Такође, као један од пројеката
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На отварању другог Кинеског међународног увозног сајма (China International
Import Expo - CIIE), обратитли су се председник НР Кине Си Ђипинг, председница
Владе Републике Србије Ана Брнабић,
председник Француске Емануел Макрон,
премијер Грчке Кирјакос Мицотакис и
премијер Јамајке Ендру Холнес. Највећи
део свог обраћања, председник Си Ђипинг посветио је иновацијама и новим
технологијама, као и отворености за сарадњу НР Кине са светом.
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Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић, обратио се на отварању
Global Automotive Development Forum-a, који
је организован у оквиру China International
Import Expo-a. Том приликом, министар
Поповић је позвао кинеске инвеститоре да
улажу у аутомобилску индустрију у Србији
и истакао да је њена будућност у вештачкој
интелигенцији и новим изворима енергије.
Током боравка у Шангају, државна делегација Републике Србије састала се са
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Србије. То је била прилика и за разговор са
студентима из Србије којима је упућен позив
да се врате у Србију након студија у иностранству.

представницима компаније Huawei, предвођеним председником за Европу, Лијем
Ђианом. На овом састанку је потврђено
стратешко партнерство у изградњи дата
центра у Крагујевцу, а разговарано је и о
развоју паметних градова у Србији, дигитализацији школа и изградњи широкопојасне
инфраструктуре.
Такође, одржан је састанак са делегацијом
Банке Кине, на челу са директором ове институције Лију Лијангом. Једна од главних
тема био је пројекат Српско-кинеског индустријског парка у Борчи.
Министар за иновације и технолошки
развој се током боравка у Шангају састао
са партнерима из Кинеске академије науке и технологија за развој, предвођеним
председником Академије Ху Џиђијеном.
Тема разговора била је унапређење
иновационог екосистема у Србији кроз
јачање сарадње универзитета, индустрије
и државе.
Председница Владе Ана Брнабић, одржала
је предавање студентима Шангај Ђао Тонг
Универзитета на тему развоја Републике

Државна делегација је током посете НР
Кини боравила и у граду Хангџоу, провинција Џђанг, који је седише неких од највећих
кинеских компанија. Том приликом, делегација је посетила компанију HIKVISION која
развија најмодернија технолошка решења
у служби паетних и безбедних градова. Та
решења омогућавају већу ефикасност у
пружању јавних услуга, као и квалитетнији,
безбеднији и комфорнији живот. Такође,
делегација је посетила седиште једне од
највећих компанија на свету – Алибаба и
обишла DREAM TOWN, старо језгро града
које је претворено у атрактивно и узаврело место сусрета иноватора, истраживача,
стартап компанија, универзитета и инвеститора.
Приликом посете Хангџоу, свечани пријем
за српску делегацију приредили су сектретар Комунистичке партије Че Јун и гувернер
провинције Џђанг Јуан Јиаун.
Сарадња са Амбасадом Народне
Републике Кине
Поред директних контаката са партнерима у Народној Републици Кини, Кабинет
министра за иновације и технолошки развој блиско сарађује и са представницима
Амбасаде Народне Републике Кине, ради
лакше координације пројеката сарадње
између две земље. Настављајући успехе сарадње која је успостављена у току
прве године рада Кабинета и мандата. Ли
Манчанга, министар Поповић се у више
наврата састао и са њенoм екселенцијом,
амбасадорком Чен Бо са којом је разгова-
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рао о актуелним пројектима сарадње, као
и правцима и начинима вођења будућих
активности.

12.9
КАНАДА

стручних капацитета будућих кадрова у области иновација. Имајући у виду да је један
од стубова спољне политике Канаде заступање родне равноправности и подршка
женама, предложено је да Кабинет помогне
промоцију овог програма, а да се у исти
укључе жене предузетнице које су добиле
грант кроз програме које спроводи Кабинет
министра за иновације и технолошки развој.

Рангирање (Global Innovation Index 2018): 18
Канадске компаније су присутне у Србији,
али пре свега у рударству, иако су ИКТ и
cleantech области кроз које се може остварити значајан утицај на развој сарадње
наших земаља. Тим поводом, 15. новембра
2018. године министар Поповић састао се
са амбасадорком Канаде у Србији, Кети Чабом, како би се размотриле могућности за
отпочињање сарадње између две земље у
области иновација. Представници амбасаде представили су и програм интензивног
двонедељног курса, такозваног мини МВА,
који амбасада Канаде спроводи у сарадњи
са Ivey Business School а који је усмерен на
стварање младих предузетника и подизање
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12.10
САВЕЗНА РЕПУБЛИКА
АУСТРИЈА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 21
Иновације, наука и нове технологије су неодвојиви део привреде Савезне Републике
Аустрије. Као водећи иноватор, Аустрија
улаже преко 3% свог БДП-а на истраживање и развој, што јој омогућава да свој
привредни раст заснива на иновативним
гранама производње. Око 45% радних ме-

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

иновација 8. априла 2019. године у Београду
потписан је Меморандум о разумевању
између Кабинета министра задуженог
за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Министарства
саобраћаја, иновација и технологије
Републике Аустрије о сарадњи у области
иновација и технолошког развоја.

ста у Аустрији је директно или индиректно
повезано са индустријом која ствара 31%
БДП-а. Иновацијама се баве бројне институције: Савезно министарство за саобраћај,
иновације и технологију, али и Министарство образовања, науке и истраживања,
Министарство за привреду и дигитализацију, Аустријски научни фонд, Агенција за
промоцију истраживања и AWC - OPEN.
Аустрија је један од највећих инвеститора
y српску привреду, са преко 800 активних
привредних субјеката чији су већински
власници држављани Аустрије, односно
правна лица регистрована y Аустрији, што
је са инвестицијама довело до запошљавања преко 20 хиљада радника.
У циљу побољшања сарадње у области

Приликом потписивања Меморандума,
министар Поповић је рекао да споразум
представља додатни замајац у ”незаустављивој сарадњи иновационих компанија
из Србије и Аустрије и оних које се баве
дигитализацијом”. Такође је истакао да је
Аустрија један од најважнијих економских
партнера Србије и указао да су бројна
аустријска мала и средња предузећа директни инвеститори у српску привреду.
Додао је још како Аустрија има једну од
најбољих технологија у свету, индустријски
је једна од најразвијенијих земаља и тај
потенцијал српски привредници, посебно
они који се баве иновацијама и дигитализацијом, могу да искористе. Министар
Поповић подсетио је да су недавно у посети Србији били и представници Развојне
агенције Аустрије, која се бави иновацијама
и навео да су са колегама из Србије поделили искуства у области развоја иновационог екосистемима и инфраструктуре.
Изразио је уверење да компаније из Србије
и Аустрије могу заједно да сарађују и на
тржишту САД и других европских земаља,
као и на тржиштима Русије, Кине и афричких земаља. Аустрија је један од светских
лидера у области иновација и има изузетан
потенцијал у развоју роботике, вештачке
интелигенције и свега што је везано за дигитализацију друштва и привреде, а Србија
жели да користити искуства те земље.
Министар Поповић је заједно са министром Хофером присуствовао и пред-
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стављању српских стартапова у ICT HUB у
Београду. Дигитализација пољопривреде,
простор за одлагање дигиталног отпада
намењен рециклажи, апликације за грађевинарство и пројектовање, развој лаких
сателита и дронова, само су неке од иновативних идеја и производа које развијају
српски технолошки предузетници. Оба министра сложила су се да су наш највећи потенцијал и ресурс управо млади инжењери
и како је због њих Србија једна од најбоље
оцењених иновационих дестинација од
стране међународних партнера.
Потписивању меморандума и састанку у Београду, претходио је састанак министра Ненад Поповић и Норберта Хофера, министра
за транспорт, иновације и технологију Аустрије, у Бечу, 13. новембра 2018. године. Том
приликом, министар Поповић је рекао да је
већ успостављена одлична сарадња и да ће
се трудити да у наредном периоду максимално успоставимо контакте на свим нивоима у ресорима, како би позитивна знања и
искуства, која је Аустрија у вишедеценијском
периоду имала у области иновација, могли
да искористимо на најбољи могући начин.
У оквиру ове посете, министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић,
посетио је и аустријски огранак француске
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компаније Thales и том приликом разговарао
са Ханесом Бојером, директором компаније.
Компанија Thales, један од светских лидера
у области комуникационих технологија, железничког саобраћаја и сајбер-безбедности,
веома је заинтересована да прошири своје
активности у Србији, због чега је састанку
присуствовао и директор развоја пословања
компаније, господин Бернард Апел. Саговорници су се сложили да постоји стратешка
неопходност за добром саобраћајном и
телекомуникационом инфраструктуром због
географског положаја Балкана.
Након посете министра Поповића Аустрији
и састанка са Аустријском агенцијом за
промоцију истраживања (FFG), директор
FFG, господин Клаус Псајнер, боравио је у
Београду, у оквиру припреме за посету аустријског министра саобраћаја, технологије
и иновација, Норберта Хофера.
Том приликом, министар Поповић се
састао са господином Псајнером. Поред
предстојеће посете министра Хофера, тема
састанка било је учвршћивање билатералне сарадње две земље у области дигиталне
економије. Министар Поповић је истакао
да је Аустрија један од европских лидера
према степену издвајања БДП за развој
иновација. То је модел који жели да следи и
Србија, јер је то шанса за стварање додатне
вредности у привреди и отварање нових
добро плаћених радних места.
Клаус Псајнер је пренео министру Поповићу да је Аустрија веома отворена за
сарадњу са Србијом и да ће FFG радити са
Фондом за иновациону делатност и другим актерима иновационог екосистема на
заједничким пројектима у будућности.
У организацији FFG и Кабинета министра за
иновације и тенхолошки развој, господин

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

Псајнер је приликом боравка у Београду за
учеснике иновационе и истраживачке заједнице, одржао презентацију FFG, модела
евалуације и планирања будућих пројеката,
као и начина на који српске огранизације
могу да учествују на њиховим програмима.
Презентација је одржана у просторијама
Привредне коморе Србије, а учествовало је
више од 20 организација, развојних агенција
и института из целе Србије.

12.11
РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 33
Република Мађарска и Република Србија
имају традиционално добро односе, уз
интензиван политички дијалог и честе посете на свим нивоима. Позитиван тренд
развоја билатералних односа успешно је
крунисан одржаним заједничким седницама две владе у Београду, Будимпешти
и Нишу. Мађарска се по обиму размене
налази у првих 10 најзначајнијих партнера
Србије. Најважнији аспект сарадње Србије
и Мађарске је у пољу инфраструктуре, тач-

није у пројекту реконструкције железничке
пруге Будимпешта-Београд из кинеског
фонда за ЦИЕЗ.
Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић састао се 4. октобра 2018.
године са министром за иновације и технологије Мађарске, Ласлом Палковичем, и том
приликом изражена је обострана спремност
да Србија и Мађарска остваре виши степен
сарадње у области иновација у будућности.
Двојица министара постигли су договор
да Србија и Мађарска убудуће што чешће
наступају заједно, као регија, у оквиру европских иницијатива за развој иновација,
јер ће, према њиховој оцени, наше две државе тако бити снажније него да наступају
појединачно.
Поповић и Палкович оценили су да економије Србије и Мађарске имају великих сличности. Указано је да ни Србија ни Мађарска
немају значајне природне ресурсе на којима
могу да базирају своју економију, али имају
знање и предузетнички дух који непрестано
развијају. Управо зато су иновације шанса да
убрзамо развој наших економија и учинимо
их глобално конкурентним, истакнуто је на
састанку. Двојица колега разменили су искуства како држава треба да уреди законски
оквир који ће бити подстицајан за развој
иновација, али и на који начин владе могу
директно да подстичу иновације и њихову
примену у економији у циљу подизања продуктивности и запошљавања.
Посебну заинтересованост мађарске страна исказала је за достигнућа српских института у развоју иновација и дигитализацији
пољопривреде, као и за српски иновациони и ИТ кластер који се бави развојем иновационих решења за аутомобилску индустрију. Двојица министара навели су да ове
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две области препознају као велику шансу
за унапређење билатералне сарадње две
земље у будућности.
Будућа сарадња Србије и Мађарске биће
конкретизована и Меморандумом о разумевању између Владе Републике Србије
и Владе Мађарске о сарадњи у области
иновација који је припремила и усагласила
са мађарским партнерима српска страна,
а чије потписивање се очекује у наредном
периоду.
Сарадња би требало да буде нарочито интензивна у области иновационих информационо-комуникационих технологија, као што
су вештачка интелигенција, рачунари високих
перформанси и паметни градови. Такође,
потписан документ промовише директну билатералну и мултилатералну сарадњу између
високошколских институција и институција
за истраживање и развој у области развоја и
анализе нових ефикасних алгоритама вештачке интелигенције, апликација интернета
ствари и сродних софтверских система.
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12.12
СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 36
Имајући у виду традиционално пријатељство и културолошку блискост народа, али
и сличност у величини привреда, Словачка
Република постала је значајан партнер у
остваривању трансфера знања, искустава
и решења у области иновација и технолошког развоја, у складу са чиме је у претходном периоду настављен активан рад на
подстицању и развијању сарадње најбитнијих учесника иновационих екосистема
двеју земаља.
Сарадња Србије и Словачке Републике
потврђена је потписивањем Меморандума о разумевању о сарадњи у области
иновација, иновативне дигитализације
и трансфера технологије између Владе
Републике Србије – Кабинета министра

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

задуженог за иновације и технолошки
развој и Канцеларије потпредседника
Владе Словачке Републике за инвестиције и информатизацију.
Посебан значај у развоју сарадње између
Републике Србије и Словачке Републике
има редовно одржавање састанака Међувладиног комитета за сарадњу Републике
Србије и Словачке Републике. Осмо заседање мешовите комисије за економску
сарадњу са Словачком које је одржано у
Братислави 4. и 5. јуна 2018. године, а којом
је копредседавао министар Ненад Поповић, био је снажан импулс за обнављање
овог механизма у оквиру развоја билатералне сарадње две пријатељске земље.
Пленарну седницу отворио је министар
економије Словачке, господин Петер Жига,
који је напоменуо да се МК није састајала
у претходне три године у којима су обе
земље прошле кроз значајне, позитивне
промене, и да ово заседање треба гледати
као платформу за обезбеђивање подршке
даљем развоју сарадње двеју земаља. Пратећи добру праксу, резултате и договоре
постигнуте у току заседања, дана 29. маја
2019. године у Београду је одржано Де-

вето заседање Мешовитог комитета за
економску сарадњу између Републике
Србије и Словачке Републике. Копредседавајући обе стране, министар Поповић
и министар Жига су током билатералног
састанка и радног ручка потврдили да су
билатерални односи Републике Србије и
Словачке Републике веома добри, засновани на стабилним и дугорочним основама, уз висок степен сагласности по питањима билатералне и међународне сарадње.
Министар Жига истакао је да Словачка
Република подржава Републику Србију на
путу придруживању Европској Унији, али и
да поштује суверенитет и интегритет територије Републике Србије када је у питању
једнострано проглашена независност Косова.
Недељу пред Девето заседање Мешовитог
комитета за економску сарадњу обележиле
су активности усмерене на развој сарадње
са партнерима из Словачке, као и на сусрете са представницима словачке националне
мањине у Србији. Приликом отварања 63.
Међународног сајма технике и техничких
достигнућа у Београду, министар Поповић
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сусрео се са привредном делегацијом
коју је предводила Словачка агенција
за развој инвестиција и трговине. У четвртак, 23. маја 2019. године, министар је у
Влади Републике Србије одржао састанак
са делегацијом и амбасадорком Словачке у Србији, Њ.Е. Дагмар Репчековом. На
састанку се разговарало о инвестиционим
могућностима и приликама за чвршће
повезивање српског и словачког тржишта
кроз сарадњу иновационо оријентисаних
компанија. Након тога, 27. маја 2019. године, министар је угостио председнике
општина Ковачица и Бачки Петровац
заједно са локалним предузетницима
који су припадници словачке националне мањине. Они су разговарали о
развојним потенцијалима општина и изазовима са којима се свакодневно суочавају
при пословању, а као један од највећих издвојен је одлив махом младог становништва
у Словачку. Поред наведених активности,
у току 2019. године Кабинет министра за
иновације и технолошки развој започео
је сарадњу са компанијом Плаут која је
заслужна за имплементацију и подизање
капацитета система електронске управе
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кроз систем Поште Словачке. Представници компаније министру су представили
решење о ефикаснијој примени дигиталних
система е-Управе који би у значајној мери
унапредили рад Поште Србије кроз три
стратешка пројекта: изградња нових шалтера е-Управе у оквиру пословница Поште
Србије; почетак издавања електронских
идентитета грађенима преко поштанских
сервиса; обједињен имејл налог е-Управе
за централизовану доставу докумената.
У периоду од 17. до 19. октобра 2018. године, у званичној посети Републици
Србији боравио је господин Рихард
Раши, потпредседник Владе Словачке
Републике задужен за инвестиције и информатизацију. Господин Раши посетио је
Србију на позив председника српске стране
Мешовитог комитета за економску сарадњу,
министра Ненада Поповића. Посета је,
поред билатералних састанака обухватила
и низ активности са представницима словачке националне мањине. Потпредседник
Раши стигао је са делегацијом у Србију 17.
октобра, а дочекао га је министар Поповић
са делегацијом Кабинета министра за ино-
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вације и технолошки развој. Две делегације
кратко су поразговарале о циљевима и
важности посете за даљи развој сарадње
Србије и Словачке. Другог дана посете, словачка делегација одржала је низ састанака
са представницима словачке националне
мањине на подручју АП Војводина, као и са
министарком Славицом Ђукић-Дејановић
са којом су разговарали о имплементацији
Агенде 2030 за одрживи развој. Дана 19.
октобра потпредседник Раши састао се и
са председницом Владе Аном Брнабић,
којој је пренео званични позив премијера Словачке Петера Пелегринија да 10. и
11. децембра посети Словачку. Истог дана
одржан је и састанак са министром Поповићем, где се разговарало о отварању нових области сарадње, али и о интензитету
којим се развија постојећа сарадња, а пре
свега у области иновација и технолошког
развоја где је за само годину дана од иницирања сарадње дошло до потписивања
Меморандума о разумевању у области
иновација, иновативне дигитализације
и трансфера технологије између Србије
и Словачке који би требало да допринесе
размени информација у области дигитализације и иновација, размени индустријских
потенцијала, да повећа сарадњу српских и
словеначких иновационих и стартап компанија, као и сарадњу између факултета.

Кабинет министра за иновације и технолошки развој је на самом почетку свог рада
успоставио сарадњу са Словачком иновационом и енергетском агенцијом, која
је задужена за државни пројекат популаризације иновација Inovujme.sk за који је Словачка Република добила значајна средства
од Европске уније. Од иницијалних радних
састанака до потписаног Меморандума
о сарадњи између Фонда за иновациону
делатност Републике Србије и Словачке
иновационе и енергетске агенције, ово је
постао један од најуспешнијих примера
сарадње са институцијама Словачке Републике. Чланови Кабинета министра за
иновације и технолошки развој посетили су
у марту 2018. године агенцију како би присуствовали интерактивним радионицама у
оквиру овог пројекта, и како би се на основу тога размотрило преношење истих у Србији. Као резултат, представници агенције
посетили су Републику Србију где су у мају
исте године одржали низ радионица у Бачком Петровцу и на Универзитету у Новом
Саду, а мају 2019. године делегација СИЕА
посетила је Републику Србију као носилац
догађаја Knowledge Sharing Days – серије
иновационих радионица комплементарних
са агендом Деветог заседања Мешовитог
комитета за економску сарадњу, а у складу са договорима постигнутим у оквиру
Радне групе за сарадњу у иновацијама у
току Осмог заседања Мешовитог комитета
у Братислави. Радионице су одржане на
Архитектонском факултету Универзитета
у Београду и Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду са циљем промоције иновација и предузетничког духа
међу студентима, њиховог увођења у начин
функционисања иновационих процеса, али
и подизања свести о томе да је иновативан начин размишљања примењив на све
аспекте наших свакодневних живота.
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Треба напоменути и то да је министар за
иновације и технолошки развој др Ненад
Поповић боравио је у званичној посети
Словачкој Републици, 26. и 27. новембра
2017. године, где је учествовао на Отварању
инвестиционо-иновационог форума у формату Кина-ЦИЕЗ, приликом ког је одржан
и састанак са Мартином Лубјовом, министарком просвете, науке и истраживања и
спорта Словачке Републике.

12.13
БУГАРСКA
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 37
Република Бугарска се по обиму размене
на листи најзначајнијих партнера Србије у
2015. и у 2016. години налазила на 16. месту,
у 2017. години на 11. место, а у 2018. години
на 12. месту на листи са рекордном трговинском разменом која је достигла милијарду евра, првенствено захваљујући расту
српског извоза од 53%.

264

Министар др Ненад Поповић током 2018.
године, боравио је на службеном путовању
у Републици Бугарској где је учествовао на
међународном форуму IT HUB Connect. На
маргинама форума одржао је састанке са
Маријом Габриел, комесарком Европске комисије за дигиталну економију и друштво,
Емилом Караниколовим, министром економије Републике Бугарске, Дамјаном
Манчевским, министром за информационе
технологије и администрацију Републике
Македоније, Даниелом Томовим, оснивачем фонда Eleven и Иваном Рашићем, власником компаније “Легал Трек”.
Министар Поповић обратио се на отварању међународног форума IT HUB
Connect у Софији и представио резултате и
планове Републике Србије у области развоја иновација и иновационог предузетништва. Министар је изјавио да би развој
регионалног иновационог екосистема требало да буде један од приоритета земаља
западног Балкана и истакао да би требало
подстаћи сарадњу земаља у циљу заједничког развоја иновационих инфраструктурних
пројеката.
У току посете, остварен је контакт и
успостављена сарадња са бугарским
Министарством економије, а министар Поповић састао се том приликом са
министром Емилом Караниколовим. На
састанку је разговарано о могућностима
за сарадњу између две земље у области
иновација и нових технологија. Министар
Караниколов је нагласио значај организовања српско-бугарског бизнис форума за
бугарске привреднике. Као кључне теме у
оквиру којих би Република Бугарска желела
да развија сарадњу, министар Караниколов
је навео сарадњу у вези са електричним
аутомобилима, биотехнологијама, нанотех-
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нологијама, космосом, дроновима и летелицама, вештачком интелигенцијом, као и
дуалним образовањем за које сматра да су
неопходне радницима који ће задовољити
потребе инвеститора.
Том приликом, изнет је предлог успостављања сарадње у оквиру механизма
„16+1“ и то путем израде заједничких регионалних пројеката односно иницијатива.
Као предлог је изнета могућност израде
заједничких пројеката у области инфра-

структуре, помоћи стартаповима, заједничка трговина и туризам. Предложено је
и успостављање Регионалне стартап асоцијације која би омогућила стартап компанијама приступ информацијама потребним
за оснивање и развој и омогућила развој
екосистема у целом региону.
Такође је успостављена успешна сарадња
са фондом Eleven, и његовим оснивачем Даниелом Томовим. Даниел Томов је
објаснио како функционише Eleven фонд.
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Фонд не бира компаније на основу земље
порекла, већ се мањи износи средстава
дају за иновационе идеје стартапова из
целог света. Томов сматра да би држава
требало да има ограничену улогу у контроли иновационог екосистема, али да може
дефинисати оквир и подстаћи приватни
сектор да се укључи. Битна је помоћ државе и у фази изградње инфраструктуре.
Поред сарадње са фондом Eleven, успостављени су и контакти са компанијом
Legal Trеk која је основана 2013. године у
Софији. Господин Иван Рашић представио
је рад компаније која се бави администрацијом правних услуга компанија тако што
систем прати у реалном времену износе
које би требало наплатити од клијената
(ЕРП систем). Клијенти су корпорације из
САД-а, Немачке, Тајланда, Велике Британије и Западног Балкана. До сада је компанија Legal Trеk прибавила средства у
износу од 1,5 милиона евра, уз учешће
10 анђела инвеститора од 40%.
Као резултат одржаних састанака и успешне посете, а у духу добре сарадње, покренуте су активности на ојачавању сарадње
у оквиру Међувладине комисије за
економску сарадњу између две земље.
Влада Републике Србије именовала је министра др Ненада Поповића, 19. априла
2018. године, за копредседавајућег Међувладином комисијом са српске стране, док
је Влада Републике Бугарске именовала
министра Емила Караниколова, 01. марта
2019. године, за копредседавајућег са бугарске стране.
У циљу припреме предстојеће седнице
Међувладине комисије за економску сарадњу која ће се одржати на јесен 2019.
године у Софији, копредседавајући су се
састали 20. јуна 2019. године у Софији и том

266

приликом договорили даље кораке везане
за унапређење сарадње.
Током боравка у Софији, 20. јуна 2019. године, министар Поповић учествовао је на
позив Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Републици Бугарској и Америчке привредне коморе на конференцији
„InnoStart Forum“.

12.14
РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 46
Сарадња Руске Федерације и Републике
Србије у области иновација и технолошког
развоја има значајне резултате и још
значајнији потенцијал, првенствено захваљујући традиционалним пријатељским
односима и предностима бесцаринског
режима између Републике Србије и Руске
Федерације као и између Републике Србије
и Европске уније.
Председник Руске Федерације Владимир
Путин, посетио је Србију 17. јануара 2019.
године. Том приликом потписано је више од
20 билатералних меморандума и споразума, од чега чак трећина (укупно 7) у области
иновација и нових технологија. Tакође, у
оквиру посете председника, а у организацији Кабинета министра за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије
и Агенције за стратешке иницијативе Руске
Федерације, одржан је први Дигитални дијалог Србије и Русије, који је окупио више од
50 најрелевантнијих компанија и институција
две земље у области иновација и дигиталне

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

4. Меморандум о разумевању о српско –
руској сарадњи у области истраживања
и коришћења космичког простора у мирне сврхе
5. М
 еморандум о разумевању између Владe
Републике Србије и Фонда „Сколково“ о
сарадњи у области иновација и технолошког развоја

економије. Домаћини овог догађаја били
су министар за иновације и тенхолошки
развој Ненад Поповић, и Дмитриј Песков,
специјални представник председника Руске
Федерације за дигитални и технолошки развој.
Пријатељска и интензивна сарадња Србије и Русије огледа се и у великом броју
потписаних споразума који представљају
предуслов за конкретизацију даљих активности растуће билатералне сарадње:
1. Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи
у области употребе нуклеарне енергије у
мирнодопске сврхе на основу потврђених
и иновационих технологија
2. Заједничка изјава о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације у изградњи Центра за нуклеарну науку, технологије и иновације
3. Меморандум о разумевању о српско-руској сарадњи у области развоја дигиталних технологија

6. М
 еморандум о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације
и технолошки развој у Влади Републике
Србије и Аутономне некомерцијалне организације „Агенција стратешких иницијатива за промовисање нових пројеката“,
Деоничарског друштва „Руска венчурна
компанија“, Друштва са ограниченом одговорношћу „ВЕБ Иновације“ (Руска Федерација) о сарадњи у области иновација
и технолошког развоја
7. М
 еморандум о српско-руској сарадњи
у области развоја иновација у сектору
електроенергетике
8. Меморандум о сарадњи између Владе
Републике Србије и Државне корпорације за подршку израде, производње
и извоза високотехнолошких индустријских производа „Ростех“ о сарадњи
у областима иновација и технолошког
развоја
9. Меморандум о разумевању између
Кабинета министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Државне корпорације
за нуклеарну енергију „Росатом” (Руска
Федерација) по питањима формирања
позитивног јавног мњења у односу на
употребу нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и
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иновационих технологија у Републици
Србији
10. Меморандум о разумевању између
Кабинетa министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади
Републике Србије и Државне корпорације за нуклеарну енергију „Росатом” (Руска Федерација) о сарадњи у
обуци и припреми кадрова у области
употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и
иновационих технологија у Републици
Србији
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Министар Поповић учествовао је на XVII
заседању Међувладиног српско-руског
комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу у Београду, 6.и 7. марта 2019. године.
Делегацију Републике Србије предводио је
Ивица Дачић, први потпредседник Владе,
министар спољних послова, председник
српског дела Комитета, а делегацију Руске
Федерације Јуриј Борисов, потпредседник
Владе Руске Федерације, председник руског
дела Комитета.

Министар Поповић је, 17. фебруара 2018.
године, учествовао на 16. заседању
српско-руског Међувладиног комитета
за трговину, економску и научно-техничку сарадњу у Сочију. Поповић је у
свом говору представио иновационе и
високотехнолошке потенцијале Републике
Србије као и инвестиционе потенцијале у
нашу земљу. Министар је поднео и извештај
комитету о томе шта је урађено по питању
сарадње у протеклом периоду. Ради оперативнијег рада на успостављању свеобухватне сарадње између Републике Србије и
Руске Федерације у области иновација, технолошког развоја и дигиталне економије на
заседању Српско-руског међувладиног комитета у Сочију формирана је Радна група за стратешко унапређење сарадње
у области иновација и технолошког
развоја. Српским делом копредседава министар Поповић, а руским Алексеј Груздјев,
заменик министра економског развоја Руске Федерације.

На заседању су размотрена актуелна питања билатералне трговинско-економске
сарадње и основни правци њеног даљег
развоја. Након разматрења донете су одлуке и препоруке у следећим областима:
•С
 тање и перспективе унапређења трговинско-економске сарадње између Републике Србије и Руске Федерације
• Сарадња у области рударства и енергетике
•С
 арадња у области индустрије
•С
 арадња у области високих технологија и
иновација
•С
 арадња у области пољопривреде
•Б
 анкарско-финансијска сарадња
•С
 арадња у области саобраћаја и инфраструктуре
•Н
 аучно-техничка сарадња
•С
 арадња у области туризма
•М
 еђурегионална, међукоморска и сарадња пословних савета
•С
 арадња у области здравства
•С
 тање и развој уговорно-правне базе билатералне трговинско-економске сарадње
•О
 рганизациона питања комитета

Министар Поповић је, 07. маја 2018. године,
као једини државни званичник, имао прилику да присуствује инаугурацији председника Руске Федерације Владимира Путина.

На самом крају, стране су се договориле
да се XVIII заседање Комитета одржи 2020.
године у Русији. Тачан датум заседања биће
усаглашен дипломатским путем.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

12.14.1
САРАДЊА СА РУСКОМ ДРЖАВНОМ
КОРПОРАЦИЈОМ РОСТЕХ
Сарадња Кабинета са руском државном
корпорацијом Ростех представља један
од најинтензивнијих облика сарадње успостављених у претходном периоду, а министар Поповић и Сергеј Чемезов, генерални
директор, сусрели су се у више наврата како
би размотрили даље кораке у сарадњи. Ростех је једна од већих и многограних светских
корпорација која се састоји од 14 холдинга и
преко 700 предузећа, а директно и индиректно запошљава преко милион људи. Већина
њихових предузећа се баве иновацијама и
високим технологијама како у војној тако и у
цивилној индустрији. Потпуно је јасно да потенцијал за сарадњу српских малих, средњих
и великих предузећа са Ростехом постоји,
посебно имајући у виду да је велики број
њихових компанија под санкцијама од стране земаља ЕУ и САД захваљујући чему Република Србија може да постане мост између
Ростеха и западних тржишта где су многи
производи ове корпорације веома тражени.
Значајан резултат у овој сарадњи је и потписивање Меморандума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Државне корпо-

рације за подршку израде, производње и
извоза високотехнолошких индустријских
производа „Ростех“ о сарадњи у областима
иновација и технолошког развоја

12.14.2
САРАДЊА СА УК РОСНАНО
Успостављена је и сарадња са
Управљајућом компанијом АД „Роснано“,
која учествује у спровођењу државне политике за развој наноиндустрије, улажући
директно или кроз инвестиционе фондове
у високотехнолошке пројекте који стварају
нове производње у Русији. Председник
Чубајс изјавио је да је АД „УК Роснано“ заинтересована за успостављање узајамно
корисне сарадње са кабинетом министра за
иновације и технолошки развој Републике
Србије, и да је спремна да помогне српској
страни. Предложена је могућност формирања заједничког предузећа у Србији за
производњу термоизолационог материјала
на бази сломљеног стакла.
Могућност сарадње између Србије и корпорације Роснано, узимајући у обзир примену иновативних кретања у пољопривреди дата је у наставку:
• т ехнологија дубоке обраде зрневља,
•п
 роизводња сложених органоминералних
ђубрива,
• с тварање нових сорти и хибрида пољопривредних култура методама биотехнологије,
•р
 азвој ветеринарских препарата и вакцина за третман биљака, животиња и живине.
Утврђена је важност наставка блиске комуникације између Кабинета министра и
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компаније Роснано на тражењу најбољих
модела за успостављање сарадње у области развоја нанотехнологија у Србији.
Предложено је формирање радне групе између две стране која ће радити на припреми реализације сарадње Роснано и других
заинтересованих државних и приватних
субјеката из Републике Србије у области
примене нанотехнологија у медицини,
развоја нових материјала у индустрији, као
и на пољу употребе нанотехнологија у развоју обновљивих извора енергије, који су у
овом тренутку дефинисани као области од
приоритетног значаја за сарадњу.

12.14.3
САРАДЊА СА ДК РОСАТОМ
Услед веома интензивне сарадње и након многобројних састанака министра
Поповића са генералним директором
Државне корпорације за атомску енергију Росатом, господином Алексејем
Лихачовим, као и представника Кабинета, домаћих експерата са експертима
Росатома, остварена је значајна сарадња
на неколико поља. Свакако један од
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најзначајнијих пројеката јесте изградња
Центра за нуклеарну науку, технологије
и иновације чији се почетак реализација
очекује до краја године. Центар ће представљати најмодернији центар овог типа у
овом делу Европе. Поред овога, на основу
потписаних споразума, спроводе се значајне активности у подизању капацитета
људских ресурса у Србији везаних за примену нуклеарних технологија у мирнодопске сврхе. Наши научници и стручњаци
добили су, захваљујући споразумима које
је потписао министар Поповић, приступ
најзначајнијим научним потенцијалима
Руске Федерација у овој области.
Српска делегација учествовала је на Конференцији АтомЕкспо у Сочију, априла 2019.
године где је имала прилику да се упозна са
најсавременијим достигнућима у овој области. Такође, у Сочију су потписана и два
меморандума:
1. Меморандум о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације и
технолошки развој у Влади Републике Србије и Државне корпорације за нуклеарну
енергију „Росатом” (Руска Федерација) по
питањима формирања позитивног јавног
мњења у односу на употребу нуклеарне
енергије у мирнодопске сврхе на основу
потврђених и иновационих технологија у
Републици Србији
2. Меморандум о разумевању између Кабинетa министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и
Државне корпорације за нуклеарну енергију
„Росатом” (Руска Федерација) о сарадњи у
обуци и припреми кадрова у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске
сврхе на основу потврђених и иновационих
технологија у Републици Србији
У наредном периоду, договорено је још неколико студијских посета које имају за циљ

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

трансфер знања и искустава. Формирана је
и посебна радна група која има за циљ да
активно ради на даљем унапређењу знања
српских стручњака, а на основу најбољих
руских научних и стручних достигнућа.
Посебна група активности односи се и на
комуникацију са јавности, односно приближавању користи од употребе нуклеарне
енергије у мирнодопске сврхе, будући да
јавност у Републици Србији није у довољној
мери упозната са користима од примене нуклеарне енергије у области медицине, пољопривреде, индустрије, паметних градова и др.

12.14.4
САРАДЊА СА УК РОСКОСМОС
Кабинет министра за иновације и технолошки развој успоставио је успешну сарадњу
са руском државном корпорацијом Роскосмос. На основу те сарадње потписан је
Меморандум о разумевању о српско – руској
сарадњи у области истраживања и коришћења космичког простора у мирне сврхе
који служи као основа за конкретне заједничке активности у овој области. Српска делегација предвођена министром Поповићем
посетила је корпорацију Роскосмос где су се
упознали са последњим достигнућима ове
компаније, као и могућностима за конкретизацију руско-српске сарадње у овој области.
Током јуна 2019. године, у Београду је организована серија састанака представника
компаније Роскосмос и српских организација
у циљу отпочињања заједничких активности.
Потенцијал за сарадњу постоји, пре свега,
у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, затим катастра и просторног
планирања, хидрометеорологије, полиције,
царине итд.
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ном одговорношћу „ВЕБ Иновације“ (Руска
Федерација) о сарадњи у области иновација
и технолошког развоја.

12.14.6
ТАЧКА КЉУЧАЊА

Посебна сарадња биће успостављена везано
за систем ГЛОНАС који је један од два светска
водећа система за геопозиционирање.

12.14.5
САРАДЊА СА РУСКОМ ВЕНЧУРНОМ
КОМПАНИЈОМ
Руска венчурна компанија је водећа финансијска институција Руске Федерације за
улагање и управљање венчурним капиталима. Са руководство РВК разговарано је о
могућностима за успостављање заједничког
фонда ризичног капитала као и о помоћи те
компаније када је реч о усавршавању законодавних оквира у домену ризичног капитала
у Србији. Такође, потписан је Меморандум
о разумевању између Кабинета министра
задуженог за иновације и технолошки развој
у Влади Републике Србије и Аутономне некомерцијалне организације „Агенција стратешких иницијатива за промовисање нових
пројеката“, Деоничарског друштва „Руска
венчурна компанија“, Друштва са ограниче-
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Концепт „Точка кипения“ (Тачка кључања)
се реализује под личним покровитељством
и надзором председника Руске Федерације
Владимира Путина и представља мрежу
дигиталних „хабова“ широм Русије у којима
се сусрећу иновације, наука, образовање,
бизнис, стартап компаније, инвеститори. То
су заједнички радни простори у којима се
окупљају и раде радознали млади људи, који
имају истраживачке и научне потенцијале и
предузетничке амбиције. У тим просторима
се одржавају предавања најбољих руских и
међународних предавача, размењују идеје,
прикупља знање, и деле успешне, а некада
још важније - неуспешне предузетничке приче. У просторима “Тачака кључања” млади
инжењери могу да добију најбољу менторску
подршку како да развију своју предузетничку
иницијативу и доведу је од фазе идеје до комерцијализације на тржишту. Такав концепт
прати дигитална платформа на којој се налази
преко 10.000 предавања и других записа о
догађајима који су одржани у “Тачкама кључања”. Први такав „хаб“ ван Русије планирано
је да буде отворен у Београду у 2019. години.
Формирањем „Тачке кључања“ у Србији овај
простор за дељење знања шири се преко
граница Русије и предстaвља велику прилику за иновациони екосистем Србије и њену
стартап заједницу. Иако је планирано да „Тачка кључања“ буде успостављена у Београду,
идеја је да ова платформа повеже све актере
иновационог екосистема на територији Србије. На тај начин, умрежавањем и катализа-
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цијом актера екосистема, доћи ће до активности које ће произвести стратешки усмерен
раст иновација, знања, економије, вештина
у функцији општег раста и развоја Републике
Србије.
На основу Меморандума о разумевању
између Кабинета министра задуженог за
иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Аутономне некомерцијалне организације „Агенција стратешких иницијатива за промовисање нових пројеката“,
Деоничарског друштва „Руска венчурна компанија“, Друштва са ограниченом одговорношћу „ВЕБ Иновације“ (Руска Федерација) о
сарадњи у области иновација и технолошког
развоја створени су предуслови да се овај
јединствени и потврђени концепт који спаја
све учеснике иновационог система на једном месту (у једној тачки) отвори у Србији.

12.14.7
САРАДЊА СА СКОЛКОВИМ
Као посебно битна у сарадњи са Руском
Федерацијом, издвојила се сарадња са
Иновационим парком и фондом Сколково и председником Управног одбора
фонда Сколково, господином Игорем
Дроздовим. Министар Поповић и председник Управног одбора фонда Сколково,
Игор Дроздов, разговарали су о сарадњи
Сколкова са технолошким парковима у
Србији, размени искустава у формирању
иновационе инфраструктуре, сарадњи
образовних и научно-истраживачких институција Републике Србије и универзитета
Сколтех. Договорена је размена студената
и професора. Потписан је и меморандум
о разумевању између Владe Републике
Србије и Фонда „Сколково“ о сарадњи у

области иновација и технолошког развоја.
Министар је учествовао и на Иновационом
форуму “Отворене иновације 2017” у технопарку Сколково у Москви (16-17. октобар
2017. године) који је окупио је 18.000 учесника и 800 говорника на близу 180 догађаја
и панела.
Програм ”Острво” у
Институту Сколково
Као један од резултата који је проистекао
из Меморандума о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације и
технолошки развој у Влади Републике Србије
и Аутономне некомерцијалне организације „Агенција стратешких иницијатива за
промовисање нових пројеката“, Деоничарског друштва „Руска венчурна компанија“,
Друштва са ограниченом одговорношћу „ВЕБ
Иновације“ (Руска Федерација) о сарадњи у
области иновација и технолошког развоја,
Кабинет министра за иновације и технолошки
развој је добио позив за учешће у двонедељном програму „Острво 10-22“ је одржан у јулу
2019. године у Институту Сколково, Москва.
Циљ програма је дигитална трансформација
универзитета. Током 14 дана учесници су
имали имати предавања, радионице и рад у
групама како би се оспособили за дигиталну
трансформацију својих институција. Програмом је предвиђена и панел дискусија у којој
је учешће узео и и председник Руске Федерације, Владимир Путин. Теме су обрађене током двонедељног програма су: дисруптивне
технологије, управљање засновано на подацима, образовне технологије, акцелерација
пројеката, стратешко управљање универзитетом, људски аспекти дигиталног развоја
и многе друге. Учесници конференције су
чланови наставног особља универзитета у
Русији, а посебан позив посредством Кабинета добили су и универзитети из Србије.
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Ово је била јединствена прилика да се у
крајње иновативном окружењу дизајнирају
правци дигиталне трансформације српског
високошколског амбијента.

12.14.8
САРАДЊА СА КОМПАНИЈАМА И
ОСТАЛИМ АКТЕРИМА ИНОВАЦИОНОГ
ЕКОСИСТЕМА
Јандекс
Компанија Јандекс је уз помоћ Кабинета
министра направила најсавременију
дигиталну мапу Београда, која ће служити
као основ за многе геоуслуге које ће бити
апсолутно бесплатне за све грађане. Чувени Јандекс.мапс ће према мишљењу те компаније знатно допринети повећању броја
руских туриста у Републици Србији јер
преко 90% држављана Руске Федерације
користи управо ту апликацију када путују.
Треба истаћи да то што је Јандекс урадио у
Москви, са својим апликацијама за навигацију и системе транспорта, данас је признато у целом свету као један од најмодернијих
технолошких образаца за “паметне градове“. Такође, Јандекс развија и друге иновационе и ИТ производе у свим сферама, од
саобраћаја до медицине, који су намењени
широкој примени од стране грађана у великом броју светских земаља, а посебно на
тржишту Русије и бившег Совјетског савеза.
Представници руске технолошке компаније
Јандекс у више наврата посетили су Београд
и Нови Сад и разговарали о успостављању
Јандекс „паметних“ сервиса у Републици Србији. Јандекс је заинтересован за долазак на
тржиште Србије, као и за израду дигиталних
навигационих мапа Србије. То била основа
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за све остале гео-сервисе које Јандекс може
да развија у Србији, чиме бисмо створили
предуслове за повећање броја руских туриста који посећују нашу земљу. Посао који је
Јандекс урадио у Москви са својим апликацијама за навигацију и системе транспорта,
данас је признато у целом свету као један
од најмодернијих технолошких образаца за
“паметне градове”. Јандекс развија и друге
иновационе и ИТ производе у свим сферама,
од саобраћаја до медицине, који су намењени грађанима за широку примену у великом
броју земаља, а посебно на тржишту Русије и
бившег Совјетског савеза.
Остварена је сарадња и са следећим актерима руске иновационе заједнице:
1. Компанија Софтлајн - једна од највећих
ИТ компанија у Руској Федерацији. Са њиховим представницима је договорена посета министра Поповића њиховом седишту у
Москви и повезивање са високотехнолошким компанијама из Републике Србије.
2. Трансмашхолдинг – током Интернационалног економског форума у Санкт
Петерсбургу, у јуну 2019. године, министар
Поповић се сусрео са представницима
компаније и разговарао о могућностима
сарадње у области производње и ремонта
вагона. Договорено је да делегација Трансмашхолдинга посети Србију током јула
2019. како би се конкретизовали правци
сарадње.
3. Игор Ким, власник Експо банке у Србији - реч је о једном од најутицајнијих
привредника у Руској Федерацији који се
бави иновацијама, новим материјалима
и високим технологијама. Експобанка је
купила Марфин банку у Републици Србији
и изузетно је заинтересована за улагања у
српске стартапове.
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Мејл.ру (mail.ru)
Реч је о једној од највећих ИТ компанија у
власништву једног од најуспешнијих пословних људи у Русији, Алишера Усманова.
Компанија Мејл.ру основана је као искључиво платформа електронске поште, после
неког времена постала је једна од водећих
светских платформи за онлајн игрице, тренутно се развија правац онлајн продаје.
Ова компанија котира се на Лондонској
берзи, а 70 одсто продаје остварује на
тржиштима изван Руске Федерације. Mail.
ru је постала стратешки партнер једне од
највећих кинеских технолошких компанија
Алибабе у Европи. То партнерство је грандиозно чак и за огромну Русију, а подржали су га председници Русије Владимир Путин и Кине Си Ђипинг. Министар Поповић
се састао са руководством ове компаније у
септембру 2018. године када је потврђено
да ће представници компаније посетити
Србију како би се на лицу места уверили
у потенцијале за сарадњу са компанијама
из наше земље. Ова компанија је заинтересована за аквизицију српских ИТ фирми
које би у будућности прерасле у локалне
развојне центре за развој иновационих
производа и услуга МЕЈЛ.РУ за цео свет.
Касперски
Касперски је водећа светска компанија у
области сајбер безбедности. Бави се производњом система за заштиту софтвера и
послује у скоро 200 земаља и територија
широм света. Касперски тренутно запошљава више од 2,850 квалификованих
професионалаца. Ова компанија има
своје канцеларије у 30 земаља, а њене
производе и технологију користи преко
300 милиона корисника и преко 250.000
корпоративних клијената широм света.

Компанија је посебно фокусирана на велика предузећа и мале и средње бизнисе.
Министар Поповић разговарао је 23. јула
2018. године у Москви са руководством
компаније Касперски и том приликом је
потврђено да ова компанија планира да
отвори регионални центар у Београду.
Министар Поповић је истакао да је Србија
спремна да пружи најбоље услове за ову
компанију како би их додатно подстакли да
отворе и Развојни центар за Југоисточну
Европу у Србији.
Вњешекономбанка (ВЕБ)
Вњешекономбанка је државна банка, која
улази у тројку највећих финансијских институција Руске Федерације. Последњих година
стратегија банке се у многоме ослања на
финансирање перспективних пројеката из
области иновација и нових технологија у
области ФИНТЕХ. Вњешекономбанка има
ћерку фирму ВЕБ Иновације која финансира
различите иновационе пројекте које развијају технолошке компаније из Русије и целог света. Министар Поповић је разговарао
са руководством ВЕБ о могућности да ова
компанија финансира иновационе пројекте
у Србији. Перспективе сарадње са Вњешекономбанком налазе се у повезивању
са српским државним банкама и оснивању
заједничких инвестиционих фондова, као и
развоју иновационих финансијских сервиса
за привреду и грађане у сарадњи са банкама у Србији, а посебно са Комерцијалном
банком.
Aкронис
Acronis International GmbH, познатија као
Acronis, глобална је технолошка компанија
са седиштем у Шафхаузену, Швајцарска и
међународним седиштем у Сингапуру, ос-
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нована 2001. године као пословна јединица
компаније SWsoft, а затим као засебна компанија 2003. године, са седиштем у Сингапуру.
Компанија се бави развојем локалних
софтвера као и cloud backup софтвера за
складиштење информација, сигурну синхронизацију датотека и приступ дељењу
података. Acronis поставља стандарде
сајбер заштите и хибридног складиштење
података на cloud-у путем иновативног
backup решења. Тренутно имају преко 18
канцеларија широм света са преко хиљаду
запослених. Acronis центри за истраживање
и развој - Acronis Labs, налазе се у Сједињеним Америчким Државама и Сингапуру.
Acronis такође има и Cloud data центре на
међународном нивоу, укључујући центре у
Сједињеним Америчким Државама, Француској, Сингапуру, Јапану и Немачкој.
Њиховим решењима верује више од 5 милиона корисника као и 500.000 предузећа,
укључујући и 79 од топ 100 најзначајнијих
брендова. Производе компаније Acronis
заступа преко 50.000 партнера и пружалаца
софтверских услуга у преко 150 земаља на
више од 20 језика.
Министар Ненад Поповић се у марту 2019.
састао са Ненадом Максимовићем и Игором
Золотарјевим, подпредседником и глобалним HR менаџером, како би разговарали о
могућој сарадњи приватног сектора али и
државних институција са овом компанијом а
разматрана је и могућност изградње заједничког big data центра. Једна од кључних
ствари поменутих на састанку је могућност
да компанија Acronis пресели своје целокупно пословање из Русије у Србију.
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12.14.9
САРАДЊА СА НАЈВИШИМ
ПРЕДСТАВНИЦИМА РУСКИХ
ДРЖАВНИХ ЗАКОНОДАВНИХ И
ИЗВРШНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Састанак са замеником председника
Владе Руске Федерације за дигиталну
економију, транспорт и комуникације,
Максимом Акимовим.
Министар Поповић се у Москви 16. октобра
2018. године састао са замеником председника Владе Руске Федерације за дигиталну економију, транспорт и комуникације,
Максимом Акимовим. Том приликом је истакнуто да ће Србија и Русија наставити да
интензивно развијају билатералну сарадњу
у области иновација и дигиталне економије.
Учесници састанка су поручили да иновације и дигитализацију виде као један од
основних праваца развоја српске и руске
економије у будућности.
Министар Поповић је истакао да највећи
простор за унапређење сарадње види
у областима дигитализације индустрије,
социјалних иновација, вештачке интелигенције, Интернета ствари, блокчејн и „биг
дејта“ технологија, као и сајбер безбедности, те да је нопходно да се руска знања
примењују у већој мери. Неопходно је
радити на формирању заједничких радних
група ангажованих на реализацији конкретних пројеката и истраживања у областима
од значаја за две државе.
Министар Акимов изразио је пуну подршку
развоју сарадње Србије и Русије у области
иновација и дигиталне економије. Он је
навео да је Русија спремна да заједно са
Србијом реализује дигитални пилот пројекат
који ће омогућити лакши проток људи између Србије и Русије, као и већу доступност
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државним услугама за Србе у Русији и Русе
у Србији. Министар Акимов изразио је задовољство степеном политичке и економске
сарадње две земље која је додатно учвршћена посетом руског председника Владимира Путина Србији почетком 2018 године.
Поповић и Акимов састали су се на маргинама Интернационалног форума Отворене иновације 2018 у Москви, који је
одржан у Технолошком парку Сколково у
Москви. Овај форум окупио је 20 хиљада
учесника из 90 земаља. Реч је о једном од
најпрестижнијих светских форума и сајмова
иновација на којем учествују највиши представници руске владе, званичници страних
влада и држава, руководиоци најуспешнијих руских и иностраних технолошких
компанија, инвеститори, технолошки предузетници и футуристи.
Састанак са министром економског развоја, Максимом Орешкином
Кабинет министра за иновације и технолошки развој покренуо је сарадњу са Министарством економског развоја Руске
Федерације. Министар Поповић и министар за економски развој Руске Федерације
Максим Орешкин на састанку су разговарали о унапређењу свеукупних односа двеју
земаља када је истакнуто да је дигитализација један од стратешких циљева Владе
Србије и да се наша земља у великој мери
ослања на искуства Русије у развоју иновација и дигиталне економије. Тема сусрета
била је и сарадња двеју земаља у развоју
«паметних градова». Такође је организован
и радни састанак са замеником министра
економског развоја Русије, Алексејем
Груздјевим. У претходном периоду учињени су важни кораци у унапређењу сарадње
Србије и Русије у области иновација и тех-

нолошког развоја. На последњем састанку
Међувладиног комитета Србије и Русије у
Сочију формирана је радна група за унапређење сарадње две земље у области
иновација и дигиталне економије. Иновације су прогресивна сфера и у тој области
постоји велики простор за унапређење
сарадње две земље. Он је истакао да се то
посебно односи на развој концепта „паметних градова“, сарадњу у развоју технолошких паркова, сајбер безбедност, и друге
области од интереса за две земље.
Састанак са Маријом Захаровом, директорком Департмана за информације и
штампу Министарства спољних послова
Руске Федерације
У згради Владе Републике Србије у Београду, дана 10. августа 2018. године, министар
Поповић је одржао састанак с Маријом Захаровом, директорком Департмана за информације и штампу Министарства спољних послова Руске Федерације. Госпођа
Захарова је истакла да се Србија и Русија
суочавају са информационим кампањама и
притисцима, а нарочито Србија због проблема са Косовом и Метохијом. Навела је
да је Русија активна на међународном нивоу у промоцији против упадања у сајбер
сферу и да у Русији и у свету има неколико
великих компанија које се баве тиме, као и
да су спремне за сарадњу са Србијом.
Министар Ненад Поповић је истакао да
Кабинет сарађује са великим бројем руских
министарстава, међу којима су Министарство економског развоја, Министарство
пољопривреде, Министарство веза и
масовних комуникација, као и са великим
руским државним корпорацијама као што
су Росатом, Ростех, Роснано. Истакао је и да
је доста руских компанија отворило своја
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представништва у Београду. Ту је водећа
руска компанија „Јандекс“ која је почела да
реализује своје пројекте у Републици Србији где је покренула своју онлајн дигиталну
платформу за наручивање такси возила.
Састанак са Андрејем Турчаком, секретаром Генералног савета Јединствене
Русије и замеником председника Савета
Федерације Руске Федерације
Министар Поповић се састао са Андрејем
Турчаком, секретаром Генералног савета
Јединствене Русије и замеником председника Савета Федерације Руске Федерације,
8. маја 2018. године. Саговорници су, током
састанка, оценили односе две земље као
одличне и констатовали да ће наставити да
раде на изградњи најбољих политичких,
економских, војних и свеукупних односа
Србије и Русије. Поповић је истакао да избор Владимира Путина улива нову снагу и
наду српском народу, те да ће наши кључни
државни и национални интереси по питању
Косова и Републике Српске бити заштићени. Министар Поповић је такође, пренео
захвалност српског народа председнику

Путину, руском државном руководству, као
и владајућој Јединственој Русији за подршку у очувању територијалног интегритета и
суверенитета Србије.
Други сусрет министра Поповића и господина Турчака уприличен је 18. марта 2019.
године, као наставак одличне остварене
сарадње. Министар Поповић је, на састанку пре свега, изразио захвалност Србије
на изјави коју је усвојио Савет Федерације
Русије, а у којој се, поводом 20 година од
НАТО бомбардовања Србије, осуђује овај
чин агресије. „Србија је захвална Русији што
је осудила незакониту агресију НАТО пакта
на Србију. То је порука будућим поколењима, да једно такво, тешко кршење међународног права и убијање недужних цивила,
не може да буде заборављено“, рекао је
министар Поповић. У име српског народа,
министар Поповић се захвалио Русији и
председнику Владимиру Путину на принципијелној подршци коју ова земља пружа
Србији у очувању њеног територијалног
интегритета и суверенитета по питању Косова.
Министар Поповић је истакао чињеницу да
је током посете председника Путина Србији
потписано седам међудржавних споразума
са Русијом у области иновација и дигиталне економије. „Србија интензивно ради
на спровођењу тих споразума. Желимо
да користимо руско знање и технологије у
циљу подизања капацитета наше привреде
и индустрије. Постоји велики потенцијал за
развој наших економских односа, а иновације и дигитализација ће у томе у будућности заузимати значајан простор”, истакао је
Поповић.
Заменик председника Савета Федерације
Русије, Андреј Турчак, указао је да је Русија
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увек била на страни Србије, што је и показала изјава о НАТО бомбардовању коју је
недавно усвојио Савет Федерације. Турчак,
који је уједно и председник Савета за развој дигиталне економије при Савету Федерације, истакао је да Русија види Србију
као важног партнера у области иновација и
дигитализације у Европи.
Поповић и Турчак су договорили да две
стране у будућности ближе сарађују у области иновација, истраживања, образовања и
развоја нових решења за дигиталну трансформацију економије.
Састанак са председником Одбора за
спољну политику Савета Федерације
Русије, Константином Косачовим и
председником Одбора за социјална
питања Савета Федерације Русије, Валеријем Рјазанским
Министар Ненад Поповић састао се, 8. маја
2019. године, са председником Одбора за
спољну политику Савета Федерације Русије,
Константином Косачовим, и председником
Одбора за социјална питања Савета Федерације Русије, Валеријем Рјазанским, уочи
обележавања 9. маја Дана победе. Том
приликом Поповић је изразио захвалност
Русији и председнику Русије Владимиру
Путину на подршци у очувању територијалног интегритета и суверенитета Србије по
питању Косова. Поповић, Косачов и Рјазанскиј, заједно су тог дана отворили изложбу
посвећену Дану победе под називом ”Дан
победе: Херојска времена”, а дан касније,
09. маја, учествовали су у манифестацији
Бесмртни пук у Београду.
Трећи пут за редом, фондација ”Бесмртни
пук Србија”, је 9. маја 2018. године организовала марш сећања на погинуле током
Другог светског рада и ратова током деве-

десетих година. Овом приликом је организован и свечани концерт испред Скупштине
града Београда. Министар за иновације и
технолошки развој Ненад Поповић рекао је
да је у свет отишла слика заједништва Руса
и Срба и два председника, Путина и Вучића. „Били смо на страни истине и правде
и зато смо победили“, истакао је министар
Поповић и напоменуо да морамо да се
сећамо, јер народ који нема сећање нема
ни будућност.
Састанак са делагацијом Одбора за економску политику, индустрију, иновациони развој и предузетништво Државне
думе Руске Федерације
Министар Поповић састао се са представницима делегације Одбора за економску политику, индустрију, иновациони
развој и предузетништво Државне думе
Руске Федерације. Две делегације истакле
су значај наставка пријатељске сарадње
између Србије и Русије, уз нагласак на то,
да је ова посета потврда нераскидиве повезаности двеју земаља. Заменик председника одбора Државне думе Денис Кравченко
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нагласио је значај посете Србији, са чијим
народом, како је истакао, осећа духовну
блискост. Две стране су поновиле значај
даљег унапређења економских односа и
указале на важност размене искустава у
области иновација. Поповић је истакао да
Србија ствара повољну климу за све инвеститоре, посебно у области иновација,
истраживања и развоја. На састанку је
истакнуто и да је од кључног значаја унапређење оквира који би омогућио привлачење инвеститора, и финансирање иновационих предузећа.
Разговори о повезивању Републике Србије и руске регије Северни Кавказ
Министар Поповић срео се са министром
за питања Северног Кавказа, Лавом Кузњецовим. Констатовано је да постоји велики
потенцијал за сарадњу у области високих
технологија али и у пољопривреди, здравству и туризму. У току састанка наглашено
је да је територија Северног Кавказа један
од региона где ће бити спроведена највећа
улагања у Русији у следећих неколико година. Србија жели ближу сарадњу са овом те-
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риторијом на свим нивоима, јер је то шанса
да повећамо наш извоз и обезбедимо нова
радна места.

12.14.10
ПРОМОЦИЈА СРПСКОГ
ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА
РУСКИМ ИНВЕСТИТОРИМА КРОЗ
УЧЕШЋЕ НА ФОРУМИМА
Интернационални економски форум у
Санкт Петерсбургу 2019.
Министар Поповић учествовао је са делегацијом у раду престижног Интернационалног економског форума у Санкт Петерсбургу почетком јуна 2019. године.
Током трајања Форума министар је учествовао на два панела - ”Припрема кадрова
за економију будућности” и ”Руско-европски однос данас и сутра” као и у раду
жирија „Међународног форума младих
енергетичара“, који има за циљ да идентификује младе лидере из области електро-енергетике који у будућности могу постати
носиоци иновативних процеса у електро-енергетским компанијама. Главна тема
овогодишњег форума била је “Дигитална
трансформација електроенергетике”.
Учесници су добили задатак да предвиде
кључне трендове у развоју електроенергетске индустрије до 2030. године. На основу
формулисаних главних изазова са којима се
суочавају њихове земље и компаније, тимови су припремали иновативне предлоге
решења. Поред екипе Россети, учествовали
су и тимови из Кине (HES), Италије (Enel),
Србије (Електропривреда, Електромреже),
Републике Белорусије (Belenergo), Не-
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мачке (50Hertz, LEV Verteilnetz, Siemens) и
Узбекистана (AD “Uzbekenergo”). Учешће
српског тима у овом јединственом програму омогућено је на основу Меморандума
о српско-руској сарадњи у области развоја иновација у сектору електроенергетике, који је министар Поповић потписао
у јануару 2019. године.
Током Форума одржан је велики број билатералних састанака међу којима су најзначајнији састанци са министром спољних
послова Републике Мађарске Петером
Сијартом и министром за економски
развој и технологију Републике Словеније Здравком Почивалшеком. На
састанцима су анализирани резултати досадашње билатералне сарадње и договорени
наредни кораци и заједничке иницијативе у
циљу унапређења иновационих екосистема
на партнерским основама.
Министар Поповић са сарадницима срео
се и са генералним директором Државне
корпорације за атомску енергију Росатом, господином Алексејем Лихачовим,
када су констатовани резултати досадашње
сарадње и прецизирани кораци у наредном периоду везано за изградњу Центра,
унапређење људских ресурса и подизање
свести у области коришћења енергије у
мирнодопске сврхе.
Одржан је и значајан састанак са делегацијом Руског универзитета за националну
економију и јавну управу, предвођеном
ректором Владимиром Мауом, која је исказала интерес за сарадњу у области развоја
српских кадрова кроз заједничке програме
и размене. У наредном периоду радиће се
на припреми меморандума који ће дефинисати конкретније правце сарадње.

Заједничка визија иновационог раста
Србије и Русије - Први Дигитални дијалог
Да Србија и Русија имају и граде заједничку
визију иновационог раста потврђено је на
Првом дигиталном дијалогу Србија- Русија,
одржаном 17. јануара 2019., у склопу посете председника Русије Владимира Путина
Србији. Том приликом, у организацији
Кабинета министра за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и
Агенције за стратешке иницијативе Руске
Федерације, одржан је први Дигитални
дијалог Србије и Русије, чији домаћини су
били министар за иновације и тенхолошки
развој Ненад Поповић, и Дмитриј Песков,
специјални представник председника Руске Федерације за дигитални и технолошки
развој. Церемонији отварања присуствовали су председница Владе Републике Србије,
Ана Брнабић, и председник Привредне
коморе Србије, Марко Чадеж.
Учесници су заједнички поручили да ће иновације и дигитална економија имати кључну
улогу у развоју односа Србије и Русије у будућности. Први дигитални дијалог Србије и
Русије окупио је преко 60 водећих српских
и руских технолошких компанија. На централном панелу и више тематских округлих
столова дискутовало се о темама као што су
финансирање иновација, развој иновационе
инфраструктуре, иновациона решења и нове
технологије у области вештачке интелигенције, пољопривреде, критичне инфраструктуре и енергетике, финансија, образовања,
креативне индустрије и „паметних градова“.
Најбоље компаније из Србије и Русије у поменутим областима, представиле су своја
иновациона решења кроз јединствену активацију „путовање кроз дигиталну капсулу“ која
је приређена на догађају.
Поред водећих приватних руских компанија
из области иновација и дигитализације,
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у Дигиталном дијалогу су учествовали и
представници кључних руских државних
институција за развој иновација и иновационе инфраструктуре, Агенција за стратешке
инвестиције Руске Федерације (АСИ) и Руска венчурна компанија (РВК).
Иако је ово први Дигитални дијалог између
две земље, министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић поручио је
да ће се, услед интензивирања односа две
земље, дијалог одржавати најмање два пута
годишње, наизменично у Србији и Русији.
Министар је истакао да желимо да развијамо сарадњу између држава, али и између
српских и руских компанија у области иновација и дигиталне економије. Ово је уједно
и визија два председника, председника
Републике Србије Александра Вучића и
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председника Руске Федерације Владимира
Путина. Стварање нове вредности кроз
иновације и дигитализацију представља
будућност наших односа, нагласио је Поповић и најавио да се у наредном периоду
планира отварање дигиталног и иновационог центра „Тачка кључања“, по узору
на такве центре који већ постоје у Русији.
Формирањем “Тачке кључања” у Србији,
овај концепт шири се ван граница Русије и
представља велику прилику за иновациони
екосистем Србије и њене стартап компаније.,
У отварању дијалога Дмитриј Песков,
специјални представник председника Руске Федерације за дигитални и технолошки
развој је напоменуо да постоји брзина
доношења одлука и висок квалитет међу-
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собне сарадње, а да је у новој дигиталној
ери између Русије и Србије, веома важно
изградити нове односе, али на основу старих традиција.

Комтрејд, Мајнд група, Комерцијална банка,
Сбербанка, Агенција за стратешке иницијативе Русије, Шнајдер електрик, Роминг, Јандекс,
Агро НТИ, Мостранспроект и друге.

Председница Владе Републике Србије, Ана
Брнабић, истакла је да Србија види 4. индустријску револуцију као огромну шансу
за даљи, бржи и одрживији развој. Она је
истакла да Влада улаже напоре у три велике
области, како би друштво, привреда и држава били успешни у дигиталној ери, а то
су улагање у образовање, подстицајно пословно окружење и дигиталне јавне услуге.

Јачање трговинских веза и стратешког партнерства Србије и Русије - Пета
привредна изложба „Експо Русија Србија 2018″

У оквиру дијалога, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истакао
је да је осим јачања економских веза у
традиционалним сегментима привређивања две земље, као што су енергетика,
инфраструктура и пољопривреда, за српску
привреду је од посебне важности отварање
новог поља сарадње у области иновација,
дигитализације и савремених технологија. „Споразуми који се потписују у овој
области и први руско-српски дигитални
дијалог допринеће размени информација
о могућностима сарадње, а нашој, растућој
ИКТ индустрији, омогућити излазак на велико руско тржиште, извоз иновативних,
дигиталних решења и производа српске
памети и знања, повезивање са високотехнолошким руским компанијама које Србију
већ препознају као свој хаб у овом региону
и реализацију заједничких пројеката за
развој дигиталних платформи и напредних
технологија“, навео је Чадеж.
На Првом дигиталном дијалогу Србије и Русије учествовале су и своје производе и услуге презентовале водеће српске и руске технолошке компаније и организације као што
су ЕПС, Телеком Србија, БиоСенс, Телегруп,

Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић и заменик министра
економског развоја Русије Алексеј Груздев
отворили су привредну изложбу и пословни форум „Експо Русија Србија 2018″,
16. марта 2018. године, поруком да је добра економско-трговинска сарадња плод
добрих односа на вишем нивоу Србије
и Русије. У оквиру форума организовани
су округли столови, састанци учесника са
представницима министарстава, билатерални сусрети привредника, а своју делатност је приказало више од 200 српских и
руских компанија.
Министар Поповић је истакао значај јубиларне привредне изложбе, која је, према
његовим речима, место где се спајају бизниси и додао да је оно чему две земље
теже споју науке и малог и средњег бизниса. „Нови правац у односима две земље
биће сарадња у иновацијама и технологијама, која ће се развијати и између наших
факултета, универзитета, стартап фирми″,
рекао је Поповић. Подсетио је да између
Србије и Русије не постији царински режим,
те више од 90 одсто наших производа може
да се извози у Русију без царина.
Заменик министра економског развоја Русије Алексеј Груздев поручио је да је оно
што веже две земље стратешко партнерство
и пријатељство које траје годинама. Оценио
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је трговинско-економску сарадњу Србије
и Русије изузетно значајном и додао да је
управо из тог разлога важно да се организују догађаји, као што је Пета привредна
изложба, који ће створити услове да се
привредници две земље упознају и сагледају услове и могућности даљег пословања.
Груздев каже да је сигуран у важну улогу
малих и средњих предузећа, којих у Русији
има више од шест милиона, а која су, како
каже, управо оно што ствара тачке раста у
међусобној сарадњи две земље.
Сарадња са ПАО Россети
Министар за иновације и технолошки развој, Ненад Поповић, и генерални директор
руске државне компаније „Россети“, Павел
Ливински, у јануару 2019. године потписали
су Меморандум о српско-руској сарадњи о
развоју иновација у сектору електроенергетике.
Меморандумом су дефинисани кључни
правци сарадње у области развоја иновација у електроенергетском комплексу Србије и Русије. Kонкретно, стране намеравају
да заједнички развијају иновативне производе користећи дигиталне технологије, да
сарађују у дизајнирању и модернизацији
електроенергетских система, уводе интелигентне системе управљања дистрибуцијском мрежом користећи “смарт сити”
технологију, заједнички да спроводе техничка истраживања и деле искуства у раду
система за мерење електричне енергије.
На основу одличне сарадње коју Кабинет
Министра за иновације и технолошки развој има са ПАО Росети, водећом светском
компанијом у области електро-енергетике,
омогућено је учешће младим српским енергетичарима на Међународном форуму мла-
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дих енергетичара (МФМЕ). Циљ овог форума
је идентификација младих лидера из области
електро-енергетике који у будућности могу
постати носиоци иновативних процеса у
електро-енергетским компанијама. Најновије становиште у овој области је да су људски ресурси, поред технологије, иновативне
опреме, нових технолошких платформи и
пословних модела, најбитнија ставка у процесу дигиталне трансформације. Учесници
форума су мотивисани да развију професионалне и лидерске компетенције потребне за
решавање актуелних проблема из области
електроенергетике.
Имајући у виду одличну сарадњу Кабинета
Министра за иновације и технолошки развој
и ЈП Електропривреда Србије и АД Електромреже Србије, српски тим је формиран од
најбољих младих стручњака обе компаније.
Укупно је учествовало 9 младих стручњака
који су имали прилику да покажу своје професионалне и лидерске вештине, могућност
да добију повратне информације од стручњака и лидера водећих светских компанија у
области електропривреде, али и да учествују
у раду на пројектима у области дигиталне
трансформације електро-енергетике.
МФМЕ је део званичног програма Међународног економског форума у Санкт Петербургу. Главна тема овогодишњег форума је
била „Дигитална трансформација електроенергетике“. Учесници су добили задатак да
предвиде кључне трендове у развоју електроенергетске индустрије до 2030. године.
Они би требало да формулишу главне изазове са којима се суочавају њихове земље
и компаније и на основу тога одређени
су пројекти на којима тимови раде. Поред
српске екипе, учествовала је екипа Россети-ја, тимови из Кине (HES ), Италије (Enel),
Републике Белорусије (Belenergo), Немачке
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(50Hertz, LEV Verteilnetz, Siemens) и Узбекистана ( AD „Uzbekenergo“).

12.14.11
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Министар Поповић и руски званичници
у Гучи
Министар Поповић отворио је традиционални Драгачевски сабор трубача у Гучи 9.
августа 2018. године. Отварању сабора присуствовали су и руски амбасадор у Србији
Александар Чепурин као и Марија Захарова, директорка Департмана за информације
и штампу Министарства спољних послова
Руске Федерације.
Министар Поповић на обележавању
стогодишњице смрти руске царске породице Романов
Српска православна црква и Подворје
Руске цркве у Београду уз благослов патријарха српског Иринеја обележили су
стогодишњицу смрти руске царске породице Романов 17. јула 2018. године.
У препуној Руској цркви на Ташмајдану
патријарх је служио свету архијерејску литургију, одакле је кренула литија, која се
кретала београдским улицама од руске цркве до споменика Цару Николају, где је затим
одржан молебан који је служио патријарх
уз саслужење свештенства руске цркве.
Патријарх је рекао да је цар Николај један
од највећих руских владара који је трагично
изгубио живот.
Министар Ненад Поповић се обратио се
окупљенима и том приликом цитирао речи

цара Николаја да му је најпреча Русија, али
да се после тога највише осећа Србином.
Министар је такође рекао да данас не би
било Србије да Николај није приморао
савезнике да евакуишу српску војску из
Албаније.
Као што се Србија тада држала Русије
и цара Николаја, треба и да се данас држи
Русије и њеног председника Владимира
Путина, који подржавају српске ставове
о Косову и Метохији.
Организација видео конференције
„Двадесет година од незаконите интервенције НАТО-а на суверену Југославију“
Агресија НАТО-а на СРЈ из 1999. године
није била мали, локални рат, већ рат који је
Северноатлантска алијанса повела имајући
на уму глобалне циљеве, речено је на конференцији „Двадесет година од незаконите
интервенције НАТО-а на суверену Југославију“, коју је организовао Савет Федерације
(СФ) Русије у сарадњи са Фондом „Свети
Александар Невски“.
Конференција је организована истовремено у Београду и Москви, а бројни учесници,
чланови српског и руског парламента, новинари, историчари, дипломате и активисти
невладиних организација, мишљења су
размењивали путем видео-линка.
НАТО агресија била је тачка преокрета ка
глобализацији интервенционизма, као
и покушај да Алијанса стекне легитимитет светског полицајца. Био је то покушај
уништавања глобалног система успостављеног након Другог светског рата, само
су неки од закључака конференције.
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Министар Поповић у посети српско-руском хуманитарном центру у Нишу
Министар Ненад Поповић је више пута посетио српско-руски хуманитарни центар у
Нишу. И пре него што је постављен на функцију министра у Влади Републике Србије Ненад Поповић, будући председником Српске
народне партије, више пута је позивао државно руководство да се припадницима овог
хуманитарног центра додели дипломатски
статус, подсећајући да су руски хуманитарци
спасавали животе грађана Србије у поплавама и пожарима и очистили више од четири
милиона квадратних метара територије Србије од неексплодираних НАТО бомби.

12.15
РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 86
Имајући у виду традиционално пријатељске
односе, економско наслеђе и културолошку
блискост народа, Република Белорусија је
постала значајан партнер у области иновација и технолошког развоја, нарочито
оних везаних за индустријске и технолошке
паркове. Од оснивања кабинета, министар
за иновације и технолошки развој др Ненад Поповић је у више наврата остваривао
билатералну сарадњу са представницима
Републике Белорусије, а између осталог
реализована је и званична посета Минску, од 25. до 26. марта 2019. године, где се
министар састао са Александром Шумилиним, председником Државног комитета за
науку и технологије Републике Белорусије,
руководством Кинеско-белоруског инду-
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стријско-технолошког парка „Велики камен“,
као и са руководством Парка високих технологија и Минског градског технопарка.
Састанак са председавајућим Државног
комитета за науку и технологију Републике Белорусије, Александром Шумилином у Минску
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић, састао се са председавајућим Државног комитета за науку и технологију Републике Белорусије, Александром Шумилином, председником Државног
комитета за науку и технологије Републике
Белорусије, у Минску, 26. марта 2019. и
том приликом поручио да Србија жели да
развија активну сарадњу са Белорусијом у
области иновација и дигиталне економије у
будућности. Поповић је истакао да Србија,
по сличном моделу као Белорусија, гради
свој иновациони екосистем, развијајући
савремену инфраструткуру и технопаркове у универзитетским центрима, али и у
мањим градовима у регионима.
Састанак са руководством Кинескобелоруског индустријско-технолошког
парка „Велики камен“
Током званичне посете Белорусији, министар Поповић је посетио и Белоруско-кинески индустријски парк Велики камен, који
Република Белорусија развија заједно са
кинеским партнерима. Са руководством
овог парка, министар Поповић је разговарао о искуствима белоруске стране у сарадњи са кинеским партнерима, узимајући
у обзир да Република Србија активно
ради на реализацији пројекта изградње
Српско-кинеског индустријског парка у Београду.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

Изградња и развој Парка „Велики камен“
у потпуности је уређена посебним законом, односно Указом председника чиме
су обезбеђени посебно повољни услови
пословања, другачији порези, царине,
грађевинске дозволе и др. На пример, на
основу указа, инвеститорима је омогућено
да купују земљу на територији Парка, а
не само да је узимају у закуп, док се визе
на период од 6 месеци за лица која раде
у Парку издају електронским путем за 15
минута.
Састанак са руководством Парка
високих технологија
Директор глобалне сарадње Парка Високих
технологија, Кирил Залески, презентовао је
делегацији основне информације о Парку
високих технологија. Прва фаза развоја била
је претежно у ИТ области и трајала је 12 година, док је друга фаза почела 2018. године
доношењем Указа председника о развоју
дигиталне економије са Планом развоја до
2049. године. Захваљујући погодностима
(повољнији порези и доприноси, преференцијалне услове пословања) које је Указ
омогућио, у Парк је 2018. године ушло 267
нових компанија тако да их тренутно 454
компаније са преко 43.000 сарадника.
Састанак са руководством Минског
градског технопарка
Директор Минског градског технопарка,
Владимир Давидович, презентовао је делегацији концепт, историју и планове Технопарка који представља надградњу старог
комбината из периода СССР. Приказан је
„ЕнКата“ концепт где се предузетнички подухват развија од идеје, преко концептуализације до коначног (пилот) производа. Простор који је смештен у балону (налик балону

за спортске објекте) садржи пројектни биро
и савремену машинску производњу која
обухвата опрему последње генерације (петоосне CNC машине, ласере итд).
Делегација је обишла и пројектне бирое и
радионице које производе савремене компоненте за ауто индустрију, одбрану и др.
Директор Давидович ће у наредном периоду посетити Београд у циљу даље размене
искустава и унапређења сарадње.
Српска страна је припремила и са белоруском страном усагласила Меморандум о
разумевању за остваривање сарадње у
области иновација и развоја дигиталних
технологија између кабинета министра
без портфеља задуженог за иновације
и технолошки развој у влади Републике
Србије и државног комитета за науку и
технологије републике Белорусије, чије се
потписивање очекује у наредном периоду.
Састанак са амбасадором Републике
Белорусије у Републици Србији,
Валеријем Бриљовим
На састанку 15. новембра 2018. разговарано је
о великом научно-технолошком потенцијалу
Републике Белорусије и том приликом споменуте су институције од значаја у овој земљи,
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као што су Академија наука и Парк високих
технологија. Похвално се говорило о белоруским IT стручњацима који су, између осталог,
учествовали у оснивању апликације Viber.
Договорена посета министра Поповића Белорусији је реализована у марту 2019. године.

12.16
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА
Словенија
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 31
На економском форуму СПИЕФ у Санкт
Петербургу 7. јуна 2019. године, министар
Ненад Поповић састао се са министром за
привредни развој и технологију Словеније,
Здравком Почивалшеком, и том приликом
двојица министара разговарали су о билатералној сарадњи две земље у области
иновација и дигитализације, имајући у
виду огроман потенцијал за сарадњу који
је потпуно неискоришћен.
На састанку је договорена посета министра Поповића Словенији као и посета
Почивалшека Београду, како би се омогућила сарадња српских и словеначких
иновационих технолошких компанија али
и заједнички наступ на трећим тржиштима.
Било је говора о новим технологијама у
вези са коришћењем сателита и космичких
снимака у области науке, пољопривреде,
саобраћаја и других привредних делатности, с обзиром да Словенија има значајно
искуство у овој области.
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Република Северна Македонија
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 71
Министар Поповић је имао активну улогу приликом званичне посете премијера Македоније
Зорана Заева, 20. новембра 2017. године. Оба
државника су се сложила да је неопходно
унапредити међудржавну сарадњу у области
иновација и технолошког развоја, нарочито
имајући у виду да у овој области постоји значајан простор и потенцијал за сарадњу.
Министар Поповић је имао билатерални
сусрет са министром за информационо
друштво и администрацију Македоније
Дамјаном Манчевским, 26. марта 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
БИЛАТЕРА ЛНА САРА ДЊА

године на маргинама регионалне конференције „IT Hub Connect“ у Софији. Министри
две земље су разменили искуства у вези са
иницијативама за израду регионалних стратегија за развој иновација и дигитализацију индустрије. Такође, министар Поповић је указао
на значајан раст извоза ИТ услуга у Србији,
као и на повећање буџета за улагања у иновациону инфраструктуру и развој иновационог
предузетништва. Овом приликом, министар је
потврдио спремност и посвећеност Србије за
сарадњу у региону.
Министар Поповић је имао још један сусрет
са министром Манчевским, 20. јуна 2019.
године, на маргинама Иностарт Форума у
Софији (Бугарска), током којег су размењена
искуства две земље у области изградње иновационе инфраструктуре, као и дигиталне
трансформације привреде две земље. Током
састанка изражена је снажна спремност обе
стране за развој најбоље билатералне сарадње у будућности, као и за пружање заједничког доприноса учвршћивању регионалне
сарадње.
Босна и Херцеговина
Рангирање (Global Innovation Index 2018): 77
Састанци министра Ненада Поповића са
Исмиром Јуском, министром комуникација и промета у Влади Босне и Херцеговине
Уочи одржавања регионалне конференције Innovation talk 2018, 29. новембра
2018. министар Ненад Поповић састао се
са Исмиром Јуском, министром комуникација и промета у Влади Босне и Херцеговине, у циљу јачања регионалне сарадње
у области иновација и нових технологија,
што је значајно за економски и друштвени
развој не само Републике Србије и Босне и

Херцеговине, већ и читавог Балкана.
На састанку је било речи о реализацији
заједничких пројеката за изградњу иновационе инфраструктуре у Босни и Херцеговини, користећи искуства Србије али и
европска искуства у овој области. Потребно
је створити регионални оквир за развој
иновационог екосистема који ће задржати
младе инжењере и омогућити даљи развој у региону. Истакнут је и значај чвршће
сарадње иновационих заједница и технолошких компанија из Србије и Босне и Херцеговине.
Министар Поповић састао се са министром Јуском и 5. новембра 2018. године
у Сарајеву на маргинама Треће конференције између Народне Републике Кине
и земаља Централне и Источне Европе
(Кина - ЦИЕЗ).
Република Српска
Сарадња Србије и Републике Српске интензивирана је у протекле две године у свим
областима, а о томе сведочи и чињеница
да су одржане две заједничке седнице Влада Републике Србије и Републике Српске,
једна у Београду, 19. фебруара 2019. године,
а друга у Требињу, 29. августа 2018. године.
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Састанак са министром за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво
у Влади Републике Српске
Министар Ненад Поповић и Срђан Рајчевић, министар за научно технолошки
развој у Влади Републике Српске састали
су се у Београду, 25. фебруара 2019. године. Том приликом, министар Поповић нагласио је спремност Републике Србије да
у потпуности стави на располагање своје
знање и искуство у изградњи иновационог
екосистема као и да финансијски подржи
изградњу иновационе инфраструктуре у
Републици Српској. Потврђен је наставак сарадње на реализацији заједничких
пројеката у Зворнику и општини Осмаци у
Републици Српској. У Зворнику се, заједно са технолошким факултетом ради на
изградњи иновационог стартап центра
по узору на центре у Србији а у општини
Осмаци намерава се направити најсавременија истраживачка станица за развој
младих талената по угледу на Петницу код
Ваљева. Сматра се да ће ова два пројекта
имати не само утицај на привредни раст
кроз стварање додатне економске вредности и образовање младих инжењера већ
и значајан допринос чвршћој интеграцији
српског народа са обе стране Дрине. При-
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ликом ове посете, министар Рајчевић је
навео да Република Српска жели да учи из
искуства Републике Србије у развоју иновационог екосистема, да примени добре
моделе који су у Србији донели резултат
видљив кроз велики број светски признатих иновационих компанија које послују у
Србији али и кроз квалитетно образовање
и развој инжењера. Билатералном састанку министара претходио је радни састанак
који су министри Поповић и Рајчевић одржали са градоначелником Зворника Зораном Стефановићем, деканом Технолошког
факултета у Зворнику Миладином Глигорићем и начелником општине Осмаци у
Републици Српској, Љубом Петровићем.
Састанци са Аленом Шеранићем,
министром науке и технологије Владе
Републике Српске
Након започетих разговора на седници
две владе 29. августа 2018. године у Требињу, министар Поповић и министар науке
и технологије Владе Републике Српске

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

Ален Шеранић састали су се у Београду,
4. септембра 2018. године и том приликом
разговарали о формирању Фонда за иновациону делатност Републике Српске као и
о отварању иновационог стартап центра на
Технолошком факултету у Зворнику.

Министар Поповић састао се са министром
Шеранићем и 5. новембра 2018. године на
маргинама конференције „Innovation and
Cooperation & Sarajevo Unlimited“ и истакао
задовољство због планиране посете министра Шеранића Републици Србији.

Министар Поповић и Влада Републике
Србије пружају пуну подршку Републици
Српској у формирању Фонда за иновациону
делатност. Република Српска може користити искуства која је Србија имплементирала у
сарадњи са представницима Светске банке,
Израела и Владе Шведске.

На састанку је изражена жеља да Факултет
техничких наука у Новом Саду подржи и
учествује у развоју заједничког научног и
образовног простора који стратешки дефинишу Влада Републике Српске и Влада
Републике Србије.
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САВЕТ ЗА
ИНОВАЦИОНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
И ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
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САВЕТ ЗА ИНОВАЦИОНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Савет за иновационо предузетништво и
информационе технологије представља
једно од кључних тела за координисање
политике Владе Републике Србије у области
иновација, иновационог предузетништва
и информационих технологија. На месту
председника Савета налази се премијерка
Ана Брнабић, док је заменик председника
Савета задужен за област инфраструктуре
министар Ненад Поповић, а заменик председника Савета задужен за област образовања министар Младен Шарчевић.
Као заменик председнице Савета за иновационо предузетништво и информационе
технологије, министар Поповић је поднео
више иницијатива за покретање пројеката
са циљем развоја иновација и иновационог
предузетништва, као и стварања услова
за успостављање повољног иновационог
екосистема на територији читаве Републике
Србије. Такође, део пројеката односи се
на повећање компетенција институција и
приватног сектора Републике Србије у области дигитализације процеса у индустрији
и економији.

13.1
ПРОЈЕКТИ УВРШТЕНИ
У ПЛАН РАДА САВЕТА
ЗА ИНОВАЦИОНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
И ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ
У циљу стратешког развоја екосистема за
иновационо предузетништво и информационе технологије, планом активности
Савета за 2018. годину предвиђено је да
ће се у наредном периоду, између осталог,
реализовати следећи пројекти које је кандидовао Кабинет министра за иновације и
технолошки развој:
1. Подршка развоју научно-технолошког
парка у Чачку,
2. Р
 еализација Пилот пројекта ЦТК Индустрија 4.0 – Центар технолошке компетитивности за кибернетско-физичке произ-
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водне системе на Машинском факултету
Универзитета у Београду,
3. Подизање иновационо оријентисаних
капацитета Истраживачке станице „Петница“ код Ваљева,
4. Подршка успостављању Технолошког
парка у Бору,
5. Пројекат изградње иновационог стартап
центра на Универзитету у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој је Савету 2018. године предложио и следећи пројекат:
6. Формирање експертског центра за испитивање, идентификацију и одређивање
непознатих супстанци различитог порекла на Хемијском факултету Универзитета у
Београду.
1. Подршка развоју научно-технолошког
парка у Чачку
Научно-технолошки парк Чачак основан је
2011. године од стране Града Чачка, Факултета техничких наука, Агрономског факултета,
Института за воћарство, Пословног удружења „Градац 97“ и Удружења приватних
предузећа и предузетника „Унија Чачак
2000“. Током протеклих година се развијао
и стицао поверење локалне средине у
обављању делатности инфраструктурне и
стручне подршке иновацијама и стартап
компанијама. НТП Чачак подстиче развој
нових производа и технологија, трансфер
технологија и иновација у привреду, комерцијализацију резултата научних истраживања и омогућава отварање нових радних
места. НТП Чачак пружа подршку у раду 20
стартап компанија, отворено је нових 60
радних места, са евидентним успесима на
националном и међународном нивоу на
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такмичењима технолошких иновација, као
и организацији више од 70 догађаја који
су усмерени на развој предузетништва код
младих.
Развој НТП Чачак подржавају градска управа, привреда и факултети, што даје одличну
основу да Парк настави да се брзо развија
и у правцу подстицања дигитализације
производних индустрија које у Чачку већ
постоје. Међутим, основни проблем рада
и препрека даљем развоју је недостатак
пословног простора што онемогућава повећање броја стартап компанија које би користиле услуге Парка. Интересовање је велико и данас 20-так стартап компанија чека
на усељење које би обезбедиле преко 150
нових радних места у првој години пословања. Обезбеђивање и опремање пословног простора за потребе пословне инкубације оснажило би капацитете организације
за креирање и раст иновационих компанија
које би дале прилику младим стручњацима
да остану у Чачку и своје знање примене за
развој локалне економије.
Отварањем Регионалног иновационог
стартап центра у Чачку, маја 2019. године, Кабинет министра је реализовао овај
пројекат.
2. Реализација Пилот пројекта ЦТК Индустрија 4.0 – Центар технолошке компетитивности за кибернетско-физичке
производне системе на Машинском факултету Универзитета у Београду
Масовна дигитална иновација производних
процеса и логистичких ланаца европске
индустрије – концепт Индустрија 4.0, стратешки je приоритет Европе и глобални
тренд за који се граде економске политике
врло широког друштвеног захвата које
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обухватају и научно-истраживачку и образовну заједницу. Овај пројекат је у својој
основи пилот пројекат, са примарним
циљем практичне верификације једног
ширег стратешког програма за усмеравање
дела инвестиција које Влада Републике Србије опредељује за развој ИКТ технологија
у секторе индустрије Србије и развој националног програма Индустрија 4.0.
Основни циљ пројекта је организационо
формирање и физичка реализација Центра
технолошке компетитивности за област кибернетско-физичких производних система
– ЦТК Индустрија 4.0, који би физички био
лоциран нa Машинском факултету Универзитета у Београду, као образовно-истраживачко-развојни ресурс за интеракцију
науке и индустрије Србије (сарадња са
фабрикама, индустријским асоцијацијама,
инвеститорима, програмима за стартапове и иновативно предузетништво), високоспецијализован за индустријске ИКТ, односно: роботика, интелигентна индустријска
аутоматизација, производна мехатроника,
индустријски софтвер и сродне технологије
на којима почива концепт Индустрија 4.0.
ЦТК Индустрија 4.0 би у свом саставу
имао 5 истраживачко-развојних јединица,
опремљених врхунском опремом најновије
генерације, са истраживачко-развојним и
образовним потенцијалима који би га довели у лидерску позицију у региону Западног
Балкана за област дигиталне иновације
индустрије.
Пројекат ЦТК Индустрија 4.0 би био реализован у партнерству са Машинским факултетом Универзитета у Београду, модернизацијом, реорганизацијом и проширењем
постојећих садржаја (просторних, програмских, експерименталних) Лабораторије за

кибернетику и мехатронске производне
системе Машинског факултета Универзитета
у Београду.
3. Подизање иновационо оријентисаних
капацитета Истраживачке станице
„Петница“ код Ваљева
Истраживачка станица Петница код Ваљева је пример успешне иновације и једна од
водећих установа ове врсте у Европи. Ова
установа својим квалитетним програмима,
стручним и младим предавачима и преданим
радом руководства привлачи децу жељну
знања и у потрази за иновацијама, не само
из Србије, већ из целог региона и шире.
Међутим, упркос настојањима да обезбеди
најбоље услове за рад како ученицима полазницима програма, тако и предавачима међу којима има и студената докторских
и постдокторских студија, ниво опремљености лабораторија и кабинета ИС Петница
је неуједначен. Узимајући у обзир значај и
досадашње резултате ове институције, веома је битна континуирана подршка Владе
Републике Србије и осталих релевантних
институција.
Пројекат предвиђа набавку сета опреме за
напредна експериментално-иновациона истраживања чиме би се повезали и унапредили капацитети лабораторија и кабинета и
створила могућност реализације пројектног
рада на нивоу најразвијенијих земаља ЕУ
(EUCYS стандарди), и то у две области:
а) и
 новационе технологије: електроника,
примењена физика, аутоматика и роботика
б) биоинжењеринг: биохемија, молекуларна биологија и биомедицина, производња и квалитет хране.
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4. Подршка успостављању Технолошког
парка у Бору
Општина Бор и Регионална агенција за развој источне Србије (РАРИС) покренули су
иницијативу за успостављање Технолошког
парка, свесни чињенице да источна Србија
има потребу за развојем специфичних услуга подршке привреди (а пре свега МСП),
као и научно-истраживачким институцијама у региону. Будући Технолошки парк у
Бору треба да повеже науку и привреду и
стимулише иновационо предузетништво у
источној Србији тако што ће:
• управљати протоком знања и технологија
између факултета, института, компанија,
тржишта, а све то уз подршку локалне
самоуправе, привреде, организација за
подршку развоју и државних институција;
• олакшати креирање и раст на иновацијама заснованих компанија кроз инкубационе и спин-оф процесе и обезбедити
сервисне услуге у циљу повећања додате
вредности заједно са услугама висококвалитетног амбијента и опреме;
• пружити системску подршку привредном
развоју источне Србије и то директном
интервенцијом; - подршком привредним
субјектима и научно истраживачким институцијама.
Под термином Технолошки парк у овом
почетном моменту се подразумева низ могућих облика организовања као што су: научни парк, научно-технолошки, техно-парк,
истраживачки парк, технополис, центар за
испитивање материјала или слично. Очекује се да се будући Технолошки парк пре
свега бави металским сектором, али ће се
размотрити потребе привреде и у другим
секторима, као што је на пример прерада дрвета и слично. Тачан назив будућег
Технолошког парка као и услуге које ће он
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пружати треба да буду дефинисане након
израде Студије претходне оправданости
или сличног истраживања о потребама
привреде и научно-истраживачких организација. Ово истраживање треба да обухвати не само Бор и источну Србију, већ целу
Србију, као и суседне земље.
Успостављањем Технолошког парка треба
да се створи јединствен систем који ће бити
усмерен на развој нових привредних активности заснованих на примени савремених
технологија и иновационих решења.
Да би се успоставио Технолошки парк потребно је:
• окупити све заинтересоване стране;
• израдити Студију претходне оправданости
или слично истраживање о потребама
привреде и научно-истраживачких организација које не треба да обухвати само
Бор и источну Србију, већ целу Србију, као
и најближе суседне земље;
• дефинисати услуге, модел оснивања, начин организације и финансирање;
• обезбедити адекватан простор и неопходну инфраструктуру.
Простор у којем би био Технолошки парк ће
бити дефинисан Студијом претходне оправданости или сличним документом, а очекује
се да ће се искористи простор у објекту
„Капија Бора“ који има 1200 m2 , и у општинском је власништву.
5. Пројекат изградње иновационог
стартап центра на Универзитету у
Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици
Изградња иновационог стартап центра
била би од изузетног значаја за целокупну
друштвену заједницу на Косову и Метохији,
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омогућила би трансфер савремених технологија на овим просторима и пословни
развој студената.
Иновациони стартап центар би пружао:
1) подршку иновацијама и оснивању иновационих предузећа; 2) образовање за
потребе иновационог предузетништва; 3)
услуге стартап компанијама и 4) инфраструктурну, логистичку и техничку подршку.
На тај начин, подстакао би се развој нових
производа и технологија, трансфер технологија и иновација у привреду, комерцијализација резултата научних истраживања
и омогућило би се отварање нових радних
места.
Простор предвиђен за изградњу иновационог стартап центра добио би се надоградњом дела зграде Факултета техничких
наука (део изнад амфитеатра), чијом адаптацијом би се добио простор корисне површине од преко 500 m2.
Факултет техничких наука и општина Косовска Митровица обезбедиће неопходну
комуналну инфраструктуру за изградњу,
док им је помоћ, поред обезбеђења средстава за реконструкцију и изградњу објекта
неопходна у погледу пружања менторства
за студенте, односно раднике запослене у
Центру.
6. Формирање експертског центра
за испитивање, идентификацију и
одређивање непознатих супстанци
различитог порекла на Хемијском
факултету Универзитета у Београду
Инфраструктурни пројекат „Формирање
експертског центра за испитивање, идентификацију и одређивање непознатих супстанци различитог порекла“ заједнички би

реализовали Хемијски факултет Универзитета у Београду, Центар за хемију Института
за хемију, технологију и металургију и Иновациони центар Хемијског факултета.
У складу са предложеним пројектом, главна
активност Центра би била пружање експертских услуга у испитивању, одређивању и
идентификацији непознатих супстанци различитог порекла (идентификација и квантификација органских, неорганских, биомолекула и загађујућих супстанци), стандардним
или нестандардним методама које би се по
потреби наручиоца развијале у Центру.
Услуге Центра би користила привреда, државне институције, научно-истраживачке
организације, као и локални, регионални и
међународни клијенти из различитих сектора, при чему је планирано да главни приход Центар остварује из средстава стечених
пружањем услуга компанијама које послују
у оквиру фармацеутске, агрохемијске и
прехрамбене индустрије.
Осим међународних рецензија за пројекат
које су обезбеђене са Института за геологију и геохемију нафте и угља из Немачке,
Института за хемију и технологију заштите
животне средине Брно Универзитета за
технологију из Чашке и Катедре за биомедицину у здравству Медицинског факултета
Универзитета у Љубљани из Словеније,
Факултет је обезбедио писма подршке и од:
• Државних институција: Безбедносно-информативне агенције, Националног криминалистичко-техничког центра Управе
криминалистичке полиције Министарства
унутрашњих послова, Градског завода
за јавно здравље (Београд), Агенције за
лекове и медицинска средства Србије,
Агенције за заштиту животне средине

299

Министарства заштите животне средине и
ЈКП „Београдски водовод и канализација“.
• Научних институција: Института „Михајло
Пупин“ из Београда и Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ из Београда.
• Приватних компанија и лабораторија:
Хемофарм АД из Вршца, Галеника – Фитофармација из Београда, Галеника АД. Београд и СП Лабораторије АД из Бечеја.
• Представника страних компанија које
послују на територији Републике Србије:
Messer Tehnogas AD из Београда и Wurth
d.o.o. из Београда.
• Међународних референтних лабораторија за контролу хемијског оружја: Фински
институт за верификацију конвенције хемијског наоружања.
• Иностраних партнера: Fraunhofer IME из
Немачке, Национални институт за хемију
из Словеније и Лабораторија за животну
средину из Словеније.
Реализација овог Пројекта представљала
би усмеравање улагања државе у научно-комерцијалне пројекте у чијој основи
се налази повезивање експертског знања
и вештина стеченог на високо-образовним
институцијама са привредом и пословним
сектором, а осмишљени концепт Центра би
допринео променама у области у којој Србија као држава показује велики заостатак у
односу на европске земље, али и земље из
непосредног окружења. Наиме, евидентни
су посебно слаби резултати Србије у областима као што су пренос јавних Р&Д средстава за развој приватног сектора, капацитет за иновације, као и инвестиције приватног сектора у Р&Д, што углавном указује на
неусклађеност потреба привреде, државе
и истраживачких стратегија на универзитетима и истраживачким центрима. Слаба
сарадња између научно-образовних ин-
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ституција и пословног сектора је један од
већих изазова, а оснивањем Центра би се
у једном делу превазишли ови проблеми и
остварили циљеви сарадње, а био би дат
и добар пример осталим научно-истраживачким организацијама.

13.2
ПРОЈЕКТИ УВРШТЕНИ
У ПЛАН РАДА САВЕТА
ЗА ИНОВАЦИОНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
И ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА
2019. ГОДИНУ
У циљу стратешког развоја екосистема за
иновационо предузетништво и информационе технологије, планом активности
Савета за 2019. годину предвиђено је да
ће се у наредном периоду, између осталог,
реализовати следећи пројекти које је кандидовао Кабинет министра за иновације и
технолошки развој:
1. Пројекат успостављања прве „Тачка кључања“ (Точка кипения) у Србији
2. У
 спостављање националног центра за
вештачку интелигенцију, роботику и едукационе технологије (на ФТН Нови Сад)
3. П
 ројекат иновирања креативних индустрија Србије који би се реализовао кроз
три пројекта на Факултету драмских уметности Универзитета у Београду, и то:
• Набавка опреме за VR продукцију;
•Н
 абавка опреме за дигитално архивирање и
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• Набавка опреме за виртуелни студио.
• Пројекат успостављања Лабораторије за материјале и Лабораторије
за конструкције на Грађевинском
факултету Универзитета у Београду.
• Пројекат Истраживање екосистема
технолошких стартапова у Републици Србији који Кабинет министра
планира да реализује у сарадњи са
Иницијативом „Дигитална Србија“.
1. Пројекат успостављања прве „Тачка
кључања“ (Точка кипения) у Србији
Иновације и дигиталне технологије довеле
су до тренда трансформације традиционалних индустрија у смислу промене производа, процеса, организационих параметара
али и тржишних перформанси погођених
иновативним решењима која стварају нову
вредност, те на тај начин утичу на очекивања корисника и захтевају потпуно нове
моделе пословања.
Постојање интеракције између представника свих група учесника иновационог
екосистема, који су носиоци овог процеса
промена, кључан је фактор идентификовања прилика за стварање нове вредности
и продорног раста компанија и читавих
економија, због чега постоји потреба да
држава подржи овај процес.
Овај процес је могуће реализовати коришћењем концепта „Тачка кључања“
(Точка кипения) који се у Руској Федерацији
реализује под личним покровитељством и
надзором Председника Владимира Путина
и који представља мрежу за то опредељених „хабова“ широм Русије у којима се, на
визионарски начин, сусрећу иновације,
наука, образовање, бизнис, стартап компа-

није, инвеститори. То су заједнички радни
простори у којима се окупљају и раде радознали млади људи, који имају истраживачке
и научне потенцијале и предузетничке
амбиције. У тим просторима се одржавају
предавања најбољих руских и међународних предавача, размењују идеје, прикупља
знање, и деле успешне, а некада још важније – на почетку неуспешне предузетничке
приче. У просторима “Тачака кључања”
млади инжењери могу да добију најбољу
менторску подршку како да развију своју
предузетничку иницијативу у различитим
секторима, и доведу је од фазе идеје до
комерцијализације на тржишту. Такав концепт прати дигитална платформа на којој
се налази преко 10.000 предавања и других
записа о догађајима који су одржани у “Тачкама кључања”.
Руска страна је изразила спремност да
пружи подршку Републици Србији у реализацији пројекта „Точка кипения“ (Тачка кључања) у Србији, што ће представљати први
такав „дигитални хаб“ ван Русије. Наиме,
током званичне посете Председника Руске
Федерације Владимира Путина Републици
Србији, 17. јануара 2019. године, потписан
је Меморандум о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације
и технолошки развој у Влади Републике
Србије и са руске стране Агенције за стратешке иницијативе (АСИ), Руске венчурне
компаније (РВК) и фонда ВЕБ Иновације,
о сарадњи у области иновација и технолошког развоја. Наведеним Меморандумом
предвиђено је да ће стране заједничким
ангажовањем подржати пројекат посебне
виртуелно-физичке платформе „Тачка кључања”, у складу са потребама иновационог
екосистема Републике Србије и праксом
организације и делатности формата „Точка
кипения” у Руској Федерацији.

301

Формирање „Тачке кључања“ у Србији
представља велику прилику за иновациони
екосистем Србије и њену стартап заједницу.
Поред доступности подршке развоју пословања по најбољој методологији, „Тачка
кључања“ представља и приступ мрежи
најуспешнијих руских компанија и инвеститора.
У наредном периоду радиће се на проналажењу адекватног физичког простора за
прву „Тачку кључања“ у Србији. Такође, биће
оформљен мултидисциплинарни тим који
ће радити на анкетирању кључних група
заинтересованих страна ради утврђивања
потреба унутар иновационог екосистема,
према којима ће се „Тачка кључања“ приоритетно односити.
Истовремено, радиће се на прилагођавању
дигиталне платформе „Тачка кључања“ за
потребе коришћења на српском језику, а
тако да сви материјали буду доступни за
коришћење српским корисницима.
Планирано је да прва „Тачка кључања“ у
Србији буде отворена до краја 2019. године
2. Успостављање националног центра
за вештачку интелигенцију, роботику и
едукационе технологије (на ФТН Нови
Сад)
Раст технолошке и организационе сложености производних и пословних система
захтева структурирани приступ у развоју
инжењерских вештина уз примену информационих технологија. Комплексни захтеви
истраживања индустријског иновационог
екосистема у области роботике, паметних
фабрика и едукационих технологија су у
светским оквирима препознати као нераздвојиве целине при решавању актуелних
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изазова које намеће друштво, од социјалних и економских до технолошких.
Национални центар за вештачку интелигенцију у индустрији, роботику и едукационе технологије представљаће интегрисани
иновациони центар на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, и
он би се састојао од следећих лабораторија: (1) Лабораторија за роботику, (2)
Лабораторија за паметне фабрике (Smart
Factory Lab) и Лабораторију за технологије
едукације.
Актуелна истраживања у области роботике
су превасходно усмерена према колаборативним роботима и развоју интелигентних
роботских подсистема и платформи. Изражена потреба индустрије за сарадњом
са универзитетом у примени вештачке
интелигенције у развоју паметних фабрика резултирала је низом пројеката који се
баве предиктивном аналитиком и проналажењем скривених релација међу подацима из процеса производње. Интеграција
производних система применом интернета
ствари и других концепата представља пут
ка сложенијем радном месту са повишеним степеном додатне вредности. Лабораторија за едукационе технологије се
у претходних десет година активно бави
развојем и применом нових технологија за
учење на даљину, у смислу истраживачког
рада и развоја практичних алата који омогућавају богатије окружење за учење (нпр.
модели хибридног учења, дигиталне платформе и инструкционе технологије, проширена, виртуелна и комбинована реалности,
вештачка интелигенција, развој дигиталних
компетенција). Тим професора, асистента и
младих истраживача са Факултета техничких
наука тренутно ради на реализацији више
индустријских пројекта у датом подручју и
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добитници су више награда на међународним такмичењима (ЕУРОБОТ).
Пројекат Успостављање Националног центра за вештачку интелигенцију, роботику и
едукационе технологије би био реализован
на Факултету техничких наука Универзитета
у Новом Саду, реорганизацијом постојећих
лабораторија (Лабораторија за роботику,
Лабораторије за интеграцију система и вештачку интелигенцију и Лабораторије за учење
на даљину) и као резултат би имао посебну
организациону јединицу Факултета насталу
проширењем постојећих садржаја (просторних, програмских, експерименталних).
У оквиру реализације пројекта,
закључиће се споразуми о сарадњи са великим међународним компанијама, а биће
формирана и мрежа институција у Републици Србији у оквиру које би се дистрибуирали делови истраживања у зависности од
експертизе институције. Мрежу би чинили
поред Факултета техничких наука и Природно-математичког факултета у Новом Саду
и Електротехнички и Учитељски факултет у
Београду.
3. Пројекат иновирања креативних индустрија Србије који би се реализовао
кроз три пројекта на Факултету драмских уметности Универзитета у Београду, и то:
1) Набавка опреме за VR продукцију;
2) Набавка опреме за дигитално
архивирање и
3) Набавка опреме за виртуелни
студио.
Србија има врхунске професионалце на
пољу филмске делатности, на свим позицијама од препродукције до постпро-

дукције. На жалост, овај потенцијал се
тренутно само делимично користи. Развој
технологије шири њихово поље деловања и ван филмске индустрије, тако да
би се освајањем тих нових поља створили
нови послови за већину већ обучених
стручњака, као и нове пословне прилике
за најпредузетније међу њима, а будућим
генерацијама би се омогућило покретање
перспективних стартапова у областима у
којима је конкуренција на светском нивоу
још увек мала, а на локалном практично
непостојећа.
У оквиру Факултета драмских уметности у
Београду је почетком 2016. године основана
Лабораторија интерактивних уметности.
Основна намера ове Лабораторије, која
окупља представнике свих катедри факултета, је истраживање и примена иновација
на пољу драмских уметности и медија. За
кратко време постојања Лабораторије
постигнути су успеси на међународним
такмичењима и, важније, на плану повезивања са институцијама и појединцима
који стварају у областима које су предмет
истраживања Лабораторије. Урађен је први
пројекат у виртуелној стварности финансиран од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, успостављена
је сарадња са Математичким институтом
САНУ, а представници Лабораторије су учествовали у радионицама посвећеним развоју антропоморфних робота на Институту
Михајло Пупин, као и на више међународних конференција у земљи и иностранству.
У сарадњи са Југословенском кинотеком
одржана је и изузетно посећена ВР изложба. Постигнути су и договори о будућој
сарадњи са 3Lateral и Take One, компанијама које су лидери на пољу иновација у
креативним индустријама, као и са Српском
филмском асоцијацијом.
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За разлику од неких других индустрија, у
индустрији забаве Србија има квалитетне
кадрове који нису напустили Србију, а на
високошколским институцијама попут ФДУ-а
постоји прилика да школујемо такве људе.
Да бисмо наставили и додатно убрзали развој виртуелне стварности у Србији и тиме
држали корак са развојем ове изузетно перспективне привредне гране неопходне су
инвестиције, односно прибављање технике.
У питању су углавном уређаји и системи који
до сада нису постојали у Србији, а који се
у развијенијим земљама увелико користе у
професионалној пракси. Бизнис модел који
би се користио је у иностранству већ доказано успешан, а резултати до сада спроведених експеримената у оквиру Лабораторије
интерактивних уметности, као и у оквиру
партнерских организација, гаранција су да
ће ти бизнис модели осим нижом ценом
бити и ширином понуде учињени атрактивним страним клијентима, међу којима значајан део чине постојећи клијенти домаћих
филмских продукција којима би на овај начин могло да се понуди и нешто више од до
сада продаваних услуга.
Иновирање креативних индустрија Србије реализовало би се кроз три пројекта на Факултету драмских уметности
Универзитета у Београду.
1) Набавка опреме за VR продукцију
Средства су намењена куповини технике
за снимање и репродуковање документарних и нискобуџетних VR филмова, као и за
развијање интерних дигиталних капацитета
неопходних за велики проток видео материјала како у оквиру локалне мреже, тако и
преко наменски прављеног веб сајта.
Виртуелна стварност се често назива “машином за емпатију”. Све веће медијске куће
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на свету од Њујорк Тајмса до Гардијана
имају посебна одељења која се баве развијањем приповедања у виртуелној стварности пошто је утицај који се таквим приповедањем врши на публику изузетно велики.
Куповином опреме неопходне за снимање
и репродуковање документарних и нискобуџетних VR филмова би се овај свет
отворио не само студентима ФДУ, већ и новинарима пре свега државних, али по тржишним ценама и новинарима приватних
медијских кућа. Они би могли да долазе на
обуку која би им помогла да на најефикаснији начин савладају ову нову технологију.
Такође, били бисмо у могућности и да понудимо едукативне програме и страним
новинарима и документарним филмским
ствараоцима.
Посебно значајан аспект би било креирање садржаја за различите међународне
сервисе који су VR пандани Јутјубу. Осим
што се такви садржаји наплаћују, њихов
утицај је веома велики, како због већ поменутог ефекта саме виртуелне стварности,
тако и због још увек мале конкуренције. Да
је на Балкану могуће направити успешно
VR искуство показују резултати једног од
најпродаванијих VR искустава, које је произведено у Хрватској.
Оно што би ФДУ учинило другачијим од
великог броја тренутно активних студија
и појединаца је што би ФДУ за потребе
VR радио документарне и нискобуџетне
игране филмове, а не игре или анимиране
филмове. Иако постоје понуде на том плану,
ФДУ има највише искуства пошто велики
филмски студији још увек немају интерес
да се појаве на VR тржишту због великих
трошкова снимања. ФДУ, као филмска
школа која сарађује са приватним компа-
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нијама заинтересованим за освајање нових
технологија, те трошкове може да одржи
на минимуму, што их чини изузетно конкурентним.
2) Набавка опреме за дигитално
архивирање
Средства су намењена куповини технике
за рестаурацију, ремастеринг и дигитално
архивирање већ постојећих материјала, као
и за развијање интерних дигиталних капацитета неопходних за велики проток видео
материјала како у оквиру локалне мреже,
тако и преко наменски прављеног веб сајта.
Тренутно системе за архивирање поседују
Филмске новости, Радио-телевизија Србије и Југословенска кинотека, али њихови
капацитети не могу задовољити њихове
потребе.
Студенти ФДУ, кроз теоријско и практично
знање које стичу на ФДУ, уз праксу на наведеној опреми оспособљавају се за рад и на
поменутим системима за архивирање чиме
се знатно повећавају глобални капацитети
за архивирање, рестаурацију и ремастеринг
материјала који представља културно добро Републике Србије.
Уз знање и стручност наставног кадра на
ФДУ могуће је, не само дигитално архивирање старог филмског и видео материјала,
већ и најфинија рестаурација и ремастеринг комплетног материјала – тај процес
подразумева враћање оригиналног квалитета материјалу, отклањање свих изобличења насталих као последица услова у
коме се складишти материјал, физичким
својствима самог медија (филмска трака
временом мења своја физичка својства
која резултирају изобличењима) и, на крају,

складиштењем материјала у најбољој резолуцији по важећим стандардима EBU (Уније
европских емитера).
Као додатна добробит овог система указује
се могућност услужне архивистике, односно дигитализације, обраде рестаурације и
ремастеринга архивског материјала других
институција и приватних организација у
држави и ширем региону.
3) Набавка опреме за виртуелни студио
Средства су намењена куповини технике за
функционисање виртуелног филмског студија,
као и за развијање интерних дигиталних капацитета неопходних за велики проток видео
материјала како у оквиру локалне мреже, тако
и преко наменски прављеног веб сајта.
Стране филмске продукције су од априла 2016. године у Србији потрошиле 58.5
милиона евра и већи део тог новца је
зарађен ангажовањем нискоквалификоване и средњеквалификоване радне снаге.
Потребна су улагања како бисмо у следећој фази могли у Србији да понудимо и
напреднија решења која доносе знатно
већи профит. Колики, показује пример суседне Мађарске у којој је током 2016. године
снимљено 299 страних продукција, чиме је
остварен приход од 387 милиона евра.
Србија је 2016. године препознала тај потенцијал и подржала развој филмске индустрије кроз увођење рабата за филмске
продукције. Предност Мађарске је свакако
архитектура Будимпеште, али у будућности
ће реалност, односно локација на којој се
снима постати потпуно неважна: комплетна
сценографија биће виртуелна, па ће самим
тим бити свеједно где се виртуелни студио
физички налази.
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Србија има шансу да прошири своју пословну понуду на пољу филмске индустрије.
Виртуелни студио подразумева велики број
камера које снимају истовремено, са све
четири стране, као и одговарајући софтвер
и хардвер за снимање и обраду слике.
Такав студио омогућава снимање покрета
објеката и људи (такозвани mocap, односно
motion-capture), што је технологија која има
практичну примену у индустрији забаве,
али и у војној индустрији, роботици, медицини и спорту. Напредак на овом пољу
води ка томе да се покрети глумаца у реалном времену комбинују са сценографијом,
што ће изузетно олакшати посао комплетном креативном тиму, пре свега директору
фотографије и режисеру, али и продуценту
јер ће драстично смањити трошкове снимања пошто ће комплетно снимање моћи
да се обави у виртуелном студију.
Практична примена је већ почела: нова
кампања за Мерцедес AMG, премијерно
емитована током престижног голф турнира
The US Masters 2018. је један од примера
коришћења ове технологије. За сада је она
изузетно скупа, што значи да смо од њене
широке примене удаљени неколико година,
пре свега због тога што је обрада слике у
реалном времену хардверски изузетно захтеван процес, а за овакав студио је потребно паралелно обрађивати и усклађивати
слике које снима неколико десетина камера и онда их, такође у реалном времену,
усклађивати са тродимензионалном виртуелном сценографијом.
Пројекат подразумева да се на Факултету
драмских уметности направи виртуелни студио који ће страним филмским компанијама
моћи да понуди превизуелизацију њихових
пројеката по знатно повољнијој цени него
што се то тренутно нуди у другим земљама:
уместо сторибордова и аниматика који су
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до скора коришћени, и продукције филмова које се крећу у распону од 5-10 милиона
долара би добиле прилику да користећи
услуге српских компанија имају једнако квалитетну превизуализацију будућег филма
као и десетак пута веће продукције, које
користе услуге америчких компанија.
Као пример може да се наведе амерички
студио који жели да сними трилер са глумцем са Б холивудске листе у главној улози.
Сценарио је написан, режисер је направио
књигу снимања. Продуценту је довољно
да ту књигу снимања пошаље у Србију и у
року од неколико недеља сценографи ће
направити 3д објекте који чине сценографију, а локални глумци, локални директор
фотографије и локални режисер ће према
књизи снимања снимити цео филм у виртуелном студију. На основу те превизуализације, продуцент и режисер ће пожелети
да промене неке углове снимања. То неће
бити проблем, пошто је све снимано у виртуелном студију са све четири стране и могуће је без новог снимања изабрати сасвим
другачији угао камере једним кликом. Такав
пројекат би значио да се наши стручњаци
ангажују у снимању филма и пре самог снимања.
Искуство које се тиме стиче је од огромног
значаја и за едукацију и за даљи напредак
у струци, а корист за локалне продукције и
државу Србију су више него очигледни.
Дакле, основни циљ овог пројекта је да се
кроз тесну сарадњу успешних компанија и
водећих високошколских институција усвоји
најновија технологија за препродукцију,
чиме би се отвориле бројне нове пословне
могућности и за компаније које су лидери
на домаћем тржишту, али и за читав низ
нових стартапова у области креативних
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индустрија. Посебан бенефит би оствариле
и генерације већ формираних стручњака
из ове области, као и они који ће то тек
постати, јер би се кроз реализацију овог
пројекта паралелно развијали и едукативни
капацитети.
Такође, посебан правац евентуалног развоја и експерименталне, а касније и комерцијалне примене иде ка роботици. Србија
има изузетну традицију на пољу грађења
антропоморфних робота и тренутно се у
нашој земљи ради на развијању софтвера
који ће моћи да чита емоције са људског
лица, али и да те емоције усклађују са кретањем робота. У том сложеном подухвату
им је неопходна помоћ глумаца, за које би
било идеално да буду снимљени - у виртуелном студију.
Могућности су огромне, а за разлику од
многих других области у којима не можемо да се такмичимо јер су стручњаци већ
отишли у иностранство, у овој области
имамо стручњаке који могу да обезбеде да
иностранство доведемо у Србију, на корист
целе заједнице.
4. Пројекат успостављања Лабораторије
за материјале и Лабораторије за
конструкције на Грађевинском
факултету Универзитета у Београду
Лабораторија за материјале и конструкције
је центар развоја младих истраживача који
су носиоци научних, наставних и стручних
активности Грађевинског факултета, а која
би могла да постане и кључно место за
усмеравање најиновативнијих кадрова ка
технолошком предузетништву. Лабораторија је акредитована од стране Акредитационог тела Србије, према стандарду SRPS
ISO/IEC 17025:2006, за физичка и механичка

испитивања грађевинских материјала, Испитивање грађевинских конструкција и Механичка испитивања металних материјала.
У периоду од 2011. до 2017. године у
Лабораторији за материјале и конструкције
спроведени су експерименти у оквиру истраживања којима су представљена иновативна решења у области грађевинских
материјала и њихове примене у конструкцијама, али и на пољу технолошких решења која олакшавају/појефтињују процесе
у пројектовању конструкција и чине их одрживим. Лабораторија за материјале и конструкције представља инкубациони центар
где се постојећа знања и вештине наставног
особља комбинују са новим идејама младих
истраживача.
Основни недостатак Лабораторије је непостојање специјалног ослоначког пода
(strong floor) и реакционог зида (reaction
wall), који су кључни елементи хале за испитивање конструкција и који представљају
предуслов за постављање разноврсних
дипозиција за тестирање конструкција на
статичка и динамичка оптерећења.
Опремање хале за испитивање конструкција са формираним ослоначким подом и
реакционим зидом обухватала би и набавку:
1. Универзалне тест машине капацитета
1000 kN,
2. A
 ктуатора за наношење хоризонталног
оптерећења капацитета 250 kN,
3. И
 нструмената за оптичко мерење и видео корелацију,
4. Система за аквизицију података.
Планирана опрема хале не постоји ни у
једној научно-истраживачкој организацији
у Републици Србији, па би обезбеђивање
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овакве лабораторијске инфраструктуре и
опреме, уз постојећу научну изврсност и
људске капацитете, Грађевински факултет
учинила регионалним центром иновационе делатности у области грађевинске струке
и технике.
Имајући у виду остварене резултате и
циљано подизање нивоа технолошке
спремности решења (Теchnology Readiness
Level) на ТРЛ5-ТРЛ6, као приоритетна
област за истраживања дефинисана је
трајност грађевинских материјала и оцена
употребног века конструкција. У ту сврху
планирана је набавка следећих инструмената и лабораторијске опреме:
1. Kомора за убрзано старење узорака,
2. А лкално-силикатни реактор,
3. Опрема за испитивање пермеабилности
конструкција,
4. Опрема за испитивање реолошких карактеристика материјала,
5. Опрема за испитивање конструкција на
корозију услед дејства хлорида.
Такође, ово би изискивало и укључивање
истраживача из сродних научних дисциплина и факултета попут Архитектонског,
Машинског и Технолошко- металуршког
факултета.
5. Пројекат  Истраживање екосистема
технолошких стартапова у Републици
Србији који Кабинет министра
планира да реализује у сарадњи са
Иницијативом „Дигитална Србија“
Један од основних инструмената развоја
дигиталне економије представљају стар-
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тапови који стварају нове технологије и
нове пословне могућности и на тај начин
доприносе запошљавању и стварању
додате вредности у земљи. За креирање
подстицајног окружења у коме би се развијали и настајали нови стартапови, као
и иновативни и глобално оријентисани
бизниси, потребно је улагати у различите
системе подршке, али је пре свега неопходно анализирати тренутно стање у коме
се екосистем налази. Циљ истраживања је
прикупљање мерљивих података и израда
плана активности за јачање екосистема
технолошких стартапова у Србији.
Посебни циљеви истраживања су:
• Идентификовање слабости у постојећем
екосистему,
• процена упоредивих параметара екосистема технолошких стартапова у односу на
друге екосистеме сличне величине,
• усклађивање јавних политика са потребама екосистема технолошких стартапова и
• идентификовање вештина и области које
треба даље развијати у образовном систему, као и начина који ће довести до
креирања предузетничког размишљања
код деце и младих.
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ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
АМБИЈЕНТА ЗА
ПОСЛОВАЊЕ
ИНОВАТИВНИХ
КОМПАНИЈА
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ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ АМБИЈЕНТА ЗА
ПОСЛОВАЊЕ ИНОВАТИВНИХ
КОМПАНИЈА

Подстицајна пореска политика је један од
кључних фактора за максимално коришћење
иновационих потенцијала привреде једне
земље, поред развоја иновационе инфраструктуре и образовног систем који треба да
младе таленте, које Србија неспорно има у
широком спектру области, претвори у експерте, будуће носиоце привредног развоја.
Она треба да утиче на промену структуре
извора финансирања иновација ка доминацији природног капитала.
Интелектуална својина до сада није у Србији имала посебан порески третман, па се
изменама и допунама два Закона – Закона
о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит правних лица уводе значајне
измене, којима се намерава подстаћи даљи
развој ИТ индустрије.
Влада Републике Србије у 2019. години је
предложила, а Народна скупштина Републике Србије усвојила сет измена и допуна пореских закона и прописа којима се
афирмише иновациона активност и подстичу већа улагања приватног капитала у
истраживање и развој. Пореске олакшице

које иновационе компаније могу да остваре
обухватају:
Одбитак за истраживање и развој
Према члану 22 новог Закона о порезу на
добит, пореском обвезнику се омогућава
да му трошкови истраживања и развоја које
врши у Србији буду признати као расход
за потребе пореза на добит у двоструком
износу. У питању су сви трошкови који су
повезани са пројектом истраживања и развоја: трошкови зарада, материјала, набавке
нематеријалних и материјалних средстава,
закупа, саветодавних услуга, трошкови
заштите права интелектуалне својине,
трошкови амортизације.
Постојање посебног “IP Box” пореског
режима:
Овај посебни порески режим је сасвим
сигурно најзначајнији подстицај у новом
начину опорезивања, који има за циљ привлачење високотехнолошких компанија али
и задржавање домаћих инвеститора.
Промена се огледа у снижењу пореске стопе којом се опорезују приходи доминантно
генерисани од стране локално развијене

311

интелектуалне својине на свега 3% (у односу на стандардних 15%);
Порески подстицај за улагања у новооснована привредна друштва која
обављају иновационе делатности
Нови члан 50ј Закона о порезу на добит има
за циљ да стартапима олакша приступ капиталу, као и да другим привредним друштвима олакша инвестирање у стартапе.
Овом изменом би обвезнику који изврши
улагање у капитал новооснованог привредног друштва, које обавља иновациону делатност, било признато право на порески
кредит у висини од 30% извршеног улагања
(а највише до 100 милиона динара појединачном пореском обвезнику), по основу у
потпуности уплаћених средстава, под условом да пре улагања, ни обвезник, ни његова повезана лица, самостално или заједно
нису поседовала више од 25% акција или
удела у новонасталом привредном друштву
у чији капитал улаже.
Нови порески подстицаји за инвестиције
у иновације, уз значајна улагања у иновациону инфраструктуру и врхунски кадар
који излази са наших универзитета, пози-
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ционирају Републику Србију као једну од
најповољнијих земаља за развој индустрија
базираних на знању.
Кабинет министра за иновације и технолошки развој активно учествује у изради и
доношењу нових прописа, заједно са другим ресорима и заинтересованом стручном
јавношћу и то:
• Закона о микрофинансирању
• Закона о алтернативним инвестиционим
фондовима (венчур фондови)
• Закона о небанкарским финансијским
инструментима
Усвајањем наведених закона додатно ћемо
унапредити правну сигурност коју захтевају
и очекују потенцијални инвеститори који
пласирају своја средства у иновације и
иновациони екосистем, што ће допринети
расту улагања у власнички капитал у Србији
и довести до проширења приступа изворима финансирања за иновативне компаније.
Истовремено очекујемо да се кроз свеобухватну законску регулативу створе
предуслови за стимулативно, транспарентно и професионално пословно
окружење и управљање инвестиционим фондовима.

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА

СТАЊЕ И
ПЕРСПЕКТИВЕ
ИНОВАЦИОНОГ
ЕКОСИСТЕМА У
СРБИЈИ
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СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА У
СРБИЈИ

Концепт привредног раста и очувања/унапређења конкурентности се значајно променио у 21. веку. Ресурси, радна снага и материјали више нису у фокусу, јер су капитал,
технологија и кадрови већ одавно преузели
примат главних развојних фактора. Имајући
ово у виду, јасно је да знање, иновације и
технологија, чине окосницу развоја економије у савременим условима пословања и
примарни начин за стварања вишка вредности. привреде које се заснивају на знању
(енгл. knowledge based economies), форсирају комерцијализацију иновација и нових
технологија као начине за остваривање
економског раста и генерисање нових радних места. Са друге стране, земље у развоју,
које су релативно скоро отвориле економске системе морају да раде на стварању
бољих услова пословања, на развоју адекватне инфраструктуре која би овај процес
пратила, као и на подизању нивоа знања
у свим сегментима друштва. Иновациона

способност важна је за конкурентност одређене земље на глобалном нивоу.

15.1
ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ
У МЕЂУНАРОДНОМ
ИНОВАЦИОНОМ
ЕКОСИСТЕМУ
Значај иновација и нових технологија за
привредни раст и развој и повећање конкурентности створило је потребу за мерењем
иновативности земаља и њиховом рангирању на глобалном тржишту. Сви важнији
извештаји и индикатори показују напредак
Србије у 2018. и 2019. години у области иновативних активности.
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15.2
STARTUP GENOME
Србија је 2019. године постала део најрелевантнијег истраживања о стартап екосистему на свету у оквиру извештаја „Global
Startup Ecosystem”, које спроводи америчка
организација „Стартап Џиноме” (Startup
Genome) из Сан Франциска. Најразвијенији
иновациони и стартап екосистеми у свету,
као што су Силицијумска долина (САД),
Њујорк (САД), Лондон (Уједињено Краљевство), Амстердам (Холандија), Москва (Руска
Федерација), Хелсинки (Финска), Стокхолм
(Шведска), Хонг Kонг (Кина), Бахреин, Сингапур, Сиднеј (Аустралија) и многи други,
део су глобалне мреже Startup Genome
која представља јединствену платформу
за истраживање и поређење степена развоја стартап екосистема, као и базу знања
и препорука за унапређење амбијента за
иновационе стартап компаније.
У анализи која је обухватила преко 50
најразвијенијих екосистема, Србија је је-
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дина земља у окружењу која је део овог
истраживања и оцењена је најбољим
оценама: 10 за раст инвестиција и 9 за раст
укупног броја стартап компанија.
Један од основних инструмената развоја
дигиталне економије представљају стартапови који стварају нове технологије и нове
пословне могућности и на тај начин доприносе запошљавању и стварању додате
вредности у земљи. За креирање подстицајног окружења у коме би се развијали и
настајали нови стартапови, као и иновативни и глобално оријентисани бизниси,
потребно је улагати у различите системе
подршке, али је пре свега неопходно анализирати тренутно стање у коме се екосистем налази. Циљ анализе је прикупљање
мерљивих података и израда плана активности за јачање екосистема технолошких
стартапова у Србији.
Иницијатива за покретање истраживања
у Републици Србији усвојен је, на предлог
Кабинета министра за иновације и технолошки развој, на седници Савета за инова-

ИЗВЕШТАЈ О РА ДУ КАБИНЕТА
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИНОВАЦИОНОГ ЕКОСИСТЕМА У СРБИЈИ

ционо предузетништво и информационе
технологије у јануару месецу 2019. године,
а представља и део Плана рада Савета за
2019. годину. С тим у вези, Република Србија је постала део Startup Genome мреже
чланства, која подразумева анализу стартап
екосистема на основу поређења са најразвијенијим екосистемима у свету. Ова анализа
ће помоћи у приоритизацији инструмената
и мера које је потребно предузети да би се
унапредио амбијент и подржао раст броја
иновативних стартап компанија у нашој
земљи. Такође, истраживање обухвата и анализу ефикасности спроведених мера како би
се утврдила њихова успешност и простор за
евентуално прилагођавање. Startup Genome
спроводи најтемељније истраживање овог
сегмента привреде на свету, коришћењем
више од 100 метрика, и обухвата податке
више од милион компанија, 300 партнера и
више од 10.000 директора стартап компанија.

истраживању је наведено да Србија има
обећавајући стартап екосистем у којем најуспешнији стартапови напредују, са напоменом да постоји активно учешће приватног и
јавног сектора, усмерено на даљи развој и
обезбеђење средстава у раној фази.
Србија је остварила одличан ранг у више
области. Између осталог, сврстана је у првих 10 екосистема на свету у области блокчејна, са констатацијом да постоје бројни
стартапови оријентисани на производе
блокчејн технологије. Такође, као изузетно
преспективан и вредан посматрања је и
екосистем у оквиру кога се развија гејминг
индустрија. Београд и Нови Сад су издвојени са још пет градова у региону Европе
и Блиског Истока, као најперспективнији.
Србија је сврстана у најбрже-растуће стартап екосистеме у фази активације, према
критеријумима раста обима финансирања,
излаза из инвестиција и броја стартапова.

Спровођење Startup Genome истраживања,
омогућило је да се Република Србија нађе
међу најразвијенијим стартап и иновационим екосистемима на свету и буде препозната као повољно место за развој иновационог пословног подухвата. У поменутом

Као кључна предност српског екосистема
идентификована је талентована радна снага
и високо-квалитетан инжењерски кадар,
који је сврстан међу пет најбољих у свету.
Једна од предности српског екосистема су
веома повољне пореске олакшице за тех-
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нолошке стартапове за улагања у развој и
истраживања, као и пореску стопу од само
3 одсто на добит остварену од прихода од
интелектуалне својине. У извештају се појединачно помињу у овим областима српске
компаније попут: Nordeus и 3Lateral, као
и GameCredits, OriginTrail, Blinking и MVP
Workshop.
У извештају су идентификовани напори и
улагања Владе Републике Србије у развој
иновационог екосистема укључујући улагања у стартапове. Наводи се да је Влада
Србије уложила око 79 милиона долара у
техничку инфраструктуру како би подстакла
стартапове, укључујући иницијативе као
што су бесплатни радни простори и фокус
на технологији на универзитетима.
Београд и Нови Сад су рангирани изузетно
високо (скором изнад 9 према критеријумима индекса раста производа стартапова
и индекса раста финансирања у раној фази
развоја. То Србију сврстава у горњи, десни угао матрице (СЛИКА) са изванредним
перформансама, значајно испред осталих
анализираних субјеката.
Кабинет министра реализује овај пројекат
у партнерству са УНИЦЕФ-ом и Иницијативом „Дигитална Србија“.

15.3
ИЗВЕШТАЈ ГЛОБАЛНОГ
ИНДЕКСА ИНОВАЦИЈА
Према последњем Извештају Глобалног индекса иновација (The Global Innovation Index
- GII) из 2018. године, Србија je скочила на
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55. место на свету са 62. које заузимала у
2017. години, са резултатом 35.46 (од могућих 100). Индекс из извештаја се користи
како би се измерио и поредио капацитет
земаља и њихов успех у области иновација.
Објављује га Универзитет Корнел из САД
(Univerzitet Cornell, INSEAD) и Светска организација за интелектуалну својину у партнерству са другим релевантним организацијама и институцијама. Индекс је креиран
2007. године, и до данас га користе доносиоци јавних политика и компаније, како би
процениле степен иновативности одређене

Табела 15 најбољих економија према
Глобалном индексу иновација по броју
створених мобилних апликација

ГИИ
резултат

ГИИ
ранг

100,00

1

Финска

66,11

2

Литванија

63,35

3

Израел

59,41

4

Естонија

52,44

5

Шведска

50,17

6

Данска

49,65

7

Република Кореа

48,88

8

Молдавија

45,90

9

Хонг Конг (Кина)

44,50

10

Либан

44,09

11

Словенија

42,84

12

Швајцарска

41,96

13

САД

41,79

14

Србија

39,48

15

ЕКОНОМИЈА
Кипар
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Позиција Србије према Извештају Глобалног индекса иновација у периоду 2010-2018

земље. У овом извештају, 126 држава је
рангирано у седам категорија: институције,
људски капитал и истраживање, знање и
технологија, софистицираност пословања,
квалитет ИТ инфраструктуре, тржишна софистицираност и креативност.
У периоду након 2000. године, Србија бележи осцилације ранга према овом индексу.
Међутим, евидентан је тренд напретка након
2014. године. Овај тренд раста нарочито је
интензивиран у периоду 2017-2018. године.
На интензиван напредак Србије у области
иновација, указује и чињеница да је у току
2018. године, Србија сврстана у 20 изабраних земаља које надмашују иновације у односу на степен развоја (innovation achiever).
Ово је први пут, након 2012. године да се
Србија налази у овој групи земаља.

Методологија која се користи за мерење
индекса иновација се стално мења и унапређује. У току 2018. године уведен је нов
индикатор који мери број створених мобилних апликација, како би се измерио
број креативних производа произведених у
земљи. Број креираних апликације се користи као мера глобалне трговине потпуно дигитализованим производима и стога пружа
увид у то како се иновације, производња и
трговина дигитализованих производа и услуга развијају у дигиталној економији. Србија
је остварила изузетно добар резултат у овом
подкритеријум и заузима 15. место у свету, са
резултатом 39.48 (од 100).
У току 2018. године, десиле у се значајне
промене у глобалном рангирању. Кина
је напредовала на листи и ушла у првих
20 најиновативнијих светских економија.
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Швајцарска је задржала прво место, следе
је Холандија, Шведска, Велика Британија,
Сингапур, Сједињене Америчке Државе,
Финска, Данска, Немачка и Ирска.
До брзе трансформације и значајног напретка у рангирању Кине дошло је, пре
свега, услед опредељења Владе Народне
Републике Кине да да приоритет истраживачкој и развојно интензивној делатности.
Према ауторима овог извештаја, Кина
представља импресиван пример који могу
да прате све средње развијене земље како
би побољшале своју позицију и уше у групу развијених земаља. Такође, Сједињене
Америчке Државе се по први пут не налазе
у пет најиновативнијих земаља и у 2018.
години заузимају шесту позицију.

15.4
ГЛОБАЛНИ ИНДЕКС
КОНКУРЕНТНОСТИ
Глобални индекс конкурентности 4.0 (The
Global Competitiveness Index 4.0) почива на
претпоставци да многи фактори утичу на
успех државе, тако да су они сврстани у 12
стубова, који су сачињени од 98 индикатора. Сви стубови су међусобно повезани,
али и сврстани у 4 групе, од којих је четврта везана за факторе иновација и кључна
је за привреде које почивају на иновацијама. Глобалним индексом конкурентности
се пре свега омогућава увид у перформансе националне конкурентности, али
се државе рангирају и једна у односу на
другу према нивоу конкурентности. Земље
се сврставају у једну од три групе, у одно-
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су на степен економског развоја, и то на
привреду базирану на факторима производње, привреду базирану на ефикасности и привреду базирану на иновацијама.
У извештају из 2018. године рангирано је
140 држава у дванаест категорија: институције, инфраструктура, прихватање информационо-комуникационих технологија,
макро-економска стабилност, здравље,
вештине, производно тржиште, тржиште
рада, финансијски систем, величина тржишта, пословна динамика, иновациони
капацитети. Последње две категорије - пословна динамика и иновациони капацитети чине четврту групу која показује стање
иновативности у земљи.
Последњи Извештај Глобалног индекса
конкурентности (The Global Competitiveness
Report) из 2018. године, показује да је Србија, у односу на критеријум у вези са пословном динамиком скочила на 59. место
на свету са 110, односно на 56. место са 95,
према критеријуму иновационих капацитета.
Имајући у виду константне промене у глобалном пословном екосистему, Глобални
индекс конкурентности доноси нове концепте. Уз продуктивност, која је најважнија
одредница дугорочног раста, нови Индекс
глобалне конкурентности 4.0, у анализу
укључује и новонастали скуп индикатора
који су кључни за процену продуктивност
четврте индустријске револуције, јер расте
значај показатеља који су у вези са људским
капиталом, иновацијама, отпорности и
агилности економских система.
Најконкурентнија светска економија је,
према Индексу глобалне конкурентности
4.0 из 2018. године, САД. Следе Сингапур,
Немачка, Швајцарска, Јапан, Холандија,
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Хонг Конг САР, Велика Британија, Шведска и Данска. Србија је остварила раст и у
рангу у вези са укупним резултатом у 2018.
години, те са 78. скочила на 65. место од
укупно 140 земаља.
Један од важних закључака извештаја је да
иако су иновације постале приоритет свих
земаља у остваривању економског раста
и развоја, већина земаља се суочава са
различитим изазовима у подизању иновационих капацитета. Резултати показују да на
свету постоји само неколико иновацијских
сила, укључујући Немачку, Сједињене Државе и Швајцарску, док је у већини земаља,
чак и развијених, иновациони капацитет и
даље изузетно ограничен, веома локализован и/или ограничен на веома мали број
сектора.

15.5
СРБИЈА ИСПРЕД ЧЕТИРИ
ЗЕМЉE ЧЛАНИЦЕ ЕУ
ПРЕМА ЕВРОПСКИМ
ИНОВАЦИОНИМ
РЕЗУЛТАТИМА ЗА 2018.
ГОДИНУ
Република Србија је у претходном периоду остварила значајан раст иновационих перформанси. Тренутно се налази
испред четири чланице ЕУ на листи
Европских иновационих резултата, коју
сваке године објављује Европска комисија
у Бриселу. European Innovation Scoreboard
(ЕИС) даје компаративни увид у истраживачке и иновационе перформансе свих

земаља чланица ЕУ и одабраних земаља из
такозване групе трећих земаља, са циљем
идентификације релативних предности
и слабости националних иновационих и
истраживачких система. Статистичка компаративна аналитика се по ЕУ методологији
спроводи над простором који има ДЕСЕТ
димензија, са укупно 28 партикуларних индикатора.
Србија бележи позитивни градијент у свим
димензијама метричког простора дефинисаног аналитиком European Innovation
Scoreboard пројекта. Србија која је оцењена
као „умерени иноватор“, позиционирала
се испред четири земље чланица ЕУ, међу
којима су Пољска, Хрватска, Бугарска и Румунија. Најјаче иновационе димензије Србије
су иноватори, улагања компанија у Р&Д, као
и способност пласмана производа. Такође,
високу оцену су добиле следеће димензије:
предузећа која пружају обуку у области
ИКТ-а, ”in-house” иновације малих и средњих
предузећа, као и улагања у активности које
не спадају у иновативне. У односу на просек
ЕУ, Србија оставује надпросечне резултате
у односу на два параметара - раст БДП-а и
прилив страних директних инвестиција.
Врло охрабрујуће за Србију је да је градијент раста перформанси њеног иновационог и истраживачког система у једном
дугом временском периоду, скоро десет
година, конзистентно позитиван и да је динамика тог раста у просеку битно већа од
просека динамике раста ЕУ. Србија брзо напредује у овој области и драстично смањује
јаз у односу на европске земље.
Конкретно, 2011. године Србија је била на
нивоу од 43.7% ЕУ просека. У 2018. години
Србија је на нивоу од 63.7%, што представља раст од 46%. Ово је одличан резул-
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15.6.
ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА
ИНОВАЦИОНОГ
ЕКОСИСТЕМА

Мерљивост остварених резултата у било
којој области доприноси рационалности
креирања политика, мера и понашања
на свим нивоима деловања, па тако и на
државном. Ефикасност је општи принцип
којем тежимо и који желимо да промовишемо и у домену иновационе делатности.
Залажемо се за стварање иновационог
екосистема који ће бити по мери наших
циљева, у овој области, а они су везани за
успостављање делотворног националног
истраживачког и иновационог система
интегрисаног у Европски истраживачки
простор који се ослања на партнерства у
земљи и иностранству и доприноси економском расту, друштвеном и културном
напретку, подизању стандарда грађана и
квалитету живота.

Експерти из Кабинета министра за иновације
и технолошки развој израдили су програм
за унапређење позиције Републике Србије у
Global Innovation Index Report базиран на релевантности приступа унапређењу иновационог екосистема заснованог на коришћењу
глобалних индекса ефикасности.

У недостатку специфичне стратегије иновационе делатности и њеног развоја у
будућности, могуће је ослонити се на
мерљиве показатеље успеха које репрезентују комплексни композитни индекси
ефикасности. Индекси који су разматрани
као основа за израду овог програма мера,
политика и инструмената за развој инова-

тат, нарочито ако се узме у обзир чињеница да је тај резултат остварен у једном
дугом, скоро деценијском периоду, што
указује да се ради о једном конзистентном,
системском и стабилном процесу. Може
се констатовати да се Србија се стабилно креће ка друштву базираном на
знању!
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ционог, а на тој основи и предузетничког
екосистема Републике Србије су бројни,
и биће детаљније објашњени у наставку
(WEFGCI, GII, GEI, EIS, DB, ANDE, и др.).
Индекси би требало да допринесу бољем
разумевању сила конкурентности, раста и
развоја економија, а релевантности њихове употребе доприноси чињеница да
се они креирају на бази података, дакле
expost, да су одређени независно и на
једнаки начин за све земље, и да могу да
се прате у дужем временском периоду, на
основу чега обезбеђују повратне информације о ефикасности примењених политика развоја иновационе делатности.
Индекси се користе за мерење и евалуацију
иновативних и предузетничких перформанси националних система и на основу
годишњих извештаја омогућују преглед
оправданости и ефикасности промењених
националних политика, стратегија и инструмената развоја у овој области.
Примери добре праксе остварени у раду
владе су, такође, били подстицајни за
усвајање приступа унапређењу стања у
области иновација, који овде презентујемо. Наиме, због унапређење позиције на
Doing Business листи је 2014. године креирана радна група Владе – и од тада је Србија са 93 дошла на 44 позицију, док је годинама пре тога била између 84 и 96. Сама
та чињеница показује да је оријентисаност
на резултат понекад сасвим прихватљива
компензација за стратешку утемељеност
без оперативне имплементације. Наравно
да вредност индекса не може да замени
стратегију, нити позиција на листи неког
извештаја може постати национални циљ
у некој области, али може објединити све
релевантне институције око њиховог унапређења, а то је већ први корак ка успеху.

Приступ заснован на развијању специфичних политика, мера и инструмената
за различите земље је у кореспонденцији
са критиком приступа one-fits-all, у складу
са потребом да се уваже различитости са
методологијом, која се имплементира у
земљама ЕУ. Радом на овом програму смо
желели управо да покренемо и мобилишемо све утицајне и заинтересоване стране
да дефинишу и преузму одговорност за
свој допринос стању у области иновационог развоја.
EУ је 2010 донела свеобухватну Europe 2020
стратегију за паметни (smart), одрживи
и инклузивни раст Европе, који подстиче успостављање националних/регионалних стратегија за „Strategies for smart
specialization (S3)“‚као инструмента за остварење таргетиране „Structural Fund support“
да би се искористили сви потенцијали
паметног раста и економије знања. Овим
програмом желимо да се што пре и што
ефикасније прикључимо таквом развоју.
Сврха и циљеви програма
Савремене студије и резултати емпиријских
и теоријских истраживања указују на конвергенцију између иновација, предузетништва и конкурентности. За једну земљу то
значи да у настојању да буде конкурентна,
нужно је да успостави јавну политику којом
ће постизати ефекте у свим наведеним доменима. Ова политика има за циљ јачање
стубова конкурентности иновационог и
предузетничког екосистема.
Основни циљеви Програма
•Р
 азвој модела иновационог и предузетничког екосистема (ИПЕ) као подршке за
креирање стратегије и одлучивање о `паметном` миксу мера и инструмената (smart
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силаца активности континуираног мерења,
праћења и ажурирања релевантних података, као и утврђивање овлашћених носилаца активности реферисања података
•О
 снова за континуирано мерење,
праћење, евалуацију и деловање

policy mix) са циљем унапређења конкурентности ИПЕ Републике Србије
• Напредовање Републике Србије на референтним глобалним иновационим, предузетничким и индексима конкурентности
Посебни циљеви/ефекти:

Методолошки приступ Програма

• Концептуални и методолошки оквир за
боље разумевање основних домена ИПЕ
и везе са одговарајућим полугама, мерама
и инструментима (ПМИ) политике којима
се остварује утицај на њихову промену;
• Успостављање методологије за подршку
одлучивању у креирању одговарајуће
политике (ПМИ) Владе у реализацији постављених циљева и стратегије развоја
• Јачање хоризонталне интегрисаности
Владе повезивањем њених министарстава, тела и јединица, као и других релевантних институција, успостављањем
заједничких тимова и радних група за рад
и реализацију активности Програма
• Сагледавање референтних извора података за примену модела и дефинисање но-

•Ф
 окус на иновације, предузетништво и
конкурентност
•М
 енаџмент заснован на доказима, подацима и резултатима : Evidence based, Data
driven, Results based Management
• Г лобални индекси као основа, подлога,
за успостављање стратегије и политике:
скуп полуга, мера и инструмената –ПМИ
(smart-policy-mix) Владе за унапређење
конкурентности ИПЕ
Методологија: основни кораци
1. Одабир глобалног индекса као основе за
мерење, праћење, евалуацију и контролу
2. И
 зрада апликације за континуирано
праћење стања са изведеним полугама,

Одабрани индекси и заступљеност домена/стубова
Домени/стубови Индекси
Политика
Финансије
Инфраструктура
Тржиште
Људски капитал
Подршка/Услуге/Везе
ИР/Иновације
Квалитет живота
Макроекономски услови
Институције
Фирме/Бизниси
Здравље и образовање
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GII

EIS

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

Babson

OECD

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Doing
Business

WEFGCI

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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мерама и инструментима утицаја
3. Успостављање врсте, типа, карактеристика полуга, мера и инструмената (ПМИ)
4. Тестирање пилот пројекта: Симулација
по одређеним критеријумима и испитивање осетљивости модела на промене у
одређеним доменима(JRC истиче значај
пилот пројеката као кључних алата за
експериментисање и тестирање ПМИ у
мањем обиму, пре него што се донесе
одлука о имплементацији у скупљем
већем обиму)
5. Успостављање скупа критеријума за одабир политике - ПМИ (policymix) као подршке за доношење одлука о остваривој
и одрживој политици унапређења конкурентности ИПЕ

мере стање у области развоја иновација на
националном нивоу, пред нама се нашла
потреба избора оног који ће у довољној
мери обухватити све релевантне факторе
стања и послужити као основа за креирање
програма за његово унапређење у овој
области. У наставку су неки од детаљно
анализираних, са подацима о основним
карактеристикама индекса.
У табели је дат преглед домена утицаја на
који се односи већи или мањи број фактора
(индикатора) који су узети у обзир при дефинисању вредности одређених индекса.

Одабир глобалног индекса као основе
за мерење, праћење, евалуацију и
контролу
Услед чињенице да је у садашњем тренутку
у широкој употреби већи број индекса који
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Влада Републике Србије први пут од пре
две и по године у свом саставу има Кабинет министра за иновације и технолошки
развој што је створило потребу да се читава инфраструктура Кабинета гради од
почетка. Са циљем редовног и квалитетног информисања чланова иновационог
екосистема и заинтересоване јавности,
израђен је вебсајт Кабинета министра
за иновације и тенхолошки развој и отворени налози на друштвеним мрежама
Faceebook, Instagram и YouTube, како би
све информације о раду Кабинета биле
доступне јавности, а ради лакше комуникације са грађанима, привредом и другим
институцијама Републике Србије. Кабинет министра за иновације и технолошки
развој инсистира на транспарентности
и одржавању двосмерне комуникације

са грађанима и другим заинтересованим
странама, те су због тога главне смернице
током израде сајта биле да он буде функционалан, прегледан, информативан и
оптимизован за навигацију на мобилним
уређајима који се данас најчешће користе
при приступању веб сајтовима. На сајту се
могу пронаћи вести о активностима министра и Кабинета, потпуне информације о
програмима које спроводи Кабинет, електронски обрасци за пријаву на програме
Кабинета, као и информације и стратешким пројектима Владе Републике Србије
на развоју иновационе инфраструктуре,
јавним набавкама и друге корисне информације.
Сајт Кабинета министра за иновације и технолошки развој налази се на адреси: www.
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