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

ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 

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

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

30/13, 76/14 и 8/19 - др.пропис), Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

објављује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ЗА ПЕРИОД  ОД 2019. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14, 14/15, 54/15, 

96/15 - др. закон и 62/17) и утврђеним делокругом рада, Министарство трговине, туризма 

и телекомуникација припремило је Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у 

Републици Србији за период од 2019. до 2023. године. 

 

Одбор за привреду и финансије Владе је Закључком 05 Број: 09-9599/2019 од 25. 

септембра 2019. године одредио спровођење јавне расправе о Предлогу стратегије развоја 

дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2019. до 2023. године и утврдио 

Програм јавне расправе. У складу са Програмом, јавна расправа о Предлогу стратегије 

спроведена је у периоду од 2. до 23. октобра 2019. године. Текст Предлога стратегије 

развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2019. до 2023. године 

објављен је на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација  

(www.mtt.gov.rs) и на Порталу еУправе (www.euprava.gov.rs).  

 

Програмом јавне расправе о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у 

Републици Србији за период од 2019. до 2023. године одређено је да се примедбе, 

предлози и сугестије достављају Министарству трговине, туризма и телекомуникација, 

Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: 

nevena.praizovic@mtt.gov.rs. Сви заинтересовани субјекти били су у могућности да 

преузму текст Предлога стратегије, као и да своје примедбе, предлоге  и сугестије доставе 

Министарству поштом или електронским путем. 

 

 

 

http://www.mtt.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
mailto:nevena.praizovic@mtt.gov.rs


Јавна презентација Предлога стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији 

за период од 2019. до 2023. године и расправа одржана je 3. октобра 2019. године у 11 

часова у Клубу посланика, у Београду, Толстојева 2.  

 

Јавној презентацији Предлога стратегије и расправи присуствовали су заинтересовани 

субјекти (око 40 учесника) међу којима су били представници државних органа, 

релевантних институција, академске заједнице, ИТ компанија, невладиних удружења и 

других струковних организација. Присутнима је презентован предлог стратешког 

документа, његов значај у развоју дигиталне економије и дигиталног друштва, као и 

посебни стратешки циљеви, мерe и предлог активности чија реализација треба да 

допринесе остваривању општег циља Предлога стратегије који подразумева унапређење 

дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих 

друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо комуникационих 

технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада. Имајући 

у виду да су подршку изради Предлога стратегије пружилe Америчка агенција за 

међународни развој, Пројекат сарадње за економски развој  (USAID CFG)  и Канцеларија 

UNICEF-а у Србији, на јавној презентацији и расправи присуствовали су и представници 

наведених међународних организација. У оквиру одржане јавне презентације и расправе, 

присутнима су представљени и резултати истраживања „Анализа потражње за 

дигиталним вештинама у Републици Србији” које је спроведено у оквиру USAID 

Пројекта сарадње за економски развој, а у циљу препознавања потреба за дигиталним 

вештинама запослених као резултат промена које неминовно намеће дигитална 

трансформација радног окружења. 

 

Након одржаних презентација отворена је дискусија и присутни су били позвани да 

поставе питања и/или изнесу своја запажања, примедбе и сугестије. Учесници су исказали 

своје задовољство и похвале за стратешки приступ државе у овој области и исказано 

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

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

у свакодневном животу. Дискутовано је о значају имплементације Стратегије и 

успостављању контроле имплементације, као и постојању терминолошке разлике између 

знања и поседовања информација у данашњем дигиталном добу. Посебно је истакнуто да 

постоји потреба да се унапреди дигитална писменост жена са села и са тим у вези изнет је 

предлог да се у Предлогу стратегије конкретизује активност која би се односила на 

дигитално описмењавање жена са села, укључујући жене предузетнице и потенцијалне 

предузетнице. Такође, истакнут је значај унапређивања дигиталних вештина и 

компетенција наставника у школама, као и колаборативног учења и указано је да би 

увођење студентске праксе у школама унапредило употребу дигиталних алата у настави, 

као и дигиталне компетенције наставника и ђака. Након дискусије присутни су били 

позвани да своје предлоге, примедбе и сугестије доставе у писаној форми, на начин како 

је то предвиђено Програмом јавне расправе до 23. октобра 2019. године, када се јавна 

расправа завршава. 

 

Предлоге и сугестије на Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у Републици 

Србији за период од 2019. до 2023. године у писаној форми доставили су Иницијатива 

„Дигитална Србија”, Удружење „Млади математичар” и Канцеларија UNICEF-а у Србији.  

 

Достављени предлози односили су се, пре свега, на додавање нових или измену 

појединих стратешких активности. У оквиру мере 1.1 Обезбеђивање услова за учење и 

стицање дигиталних компетенција у образовном систему, предложено је да се дода 

активност „Укључивање квалификованих представника ИТ компанија у рад са 

наставницима и ученицима у одељењима за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику”, уз образложење да је потребно укључити предаваче из 



привреде у рад са надареним ученицима. У оквиру исте мере предложено је да се уведе 

активност „Обавезна пракса студената завршних година студија у основним и средњим 

школама” уз образложење да с обзиром на иновације у ИКТ које се готово свакодневно 

дешавају и образовни систем који нема довољну флексибилност у смислу измена 

школских планова и програма, овај предлог представља добро решење и да је изводљив 

на целој територији државе имајући у виду да у Републици Србији 53 институције у 23 

града образују ИКТ стручњаке. 

 

Предложено је да се у оквиру мере 1.2 Унапређивање планова и програма наставе и учења 

у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању 

конкретизује активност која се односи на унапређење дигиталних компетенција у 

средњим стручним школама, посебно за профиле  машински техничар за компјутерско 

конструисање, техничар за роботику, електротехничар информационих технологија и 

електротехничар рачунара, уз образложење да је потребно укључити ученике и студенте у 

нивоима образовања који до сада нису били обухваћени реформама.  

 

Достављен је и коментар којим се предлаже ревидирање активности предвиђених у 

оквиру мере 1.2. Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања 

дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању.  

 

Указано је да је потребно преформулисати активност 2.2.1 Израда и акредитација 

програма обука и радионица за развој дигиталних вештина грађана, уз сачињавање оналн 

доступне листе акредитованих обука, имајући у виду систем који је већ успостављен кроз 

одобравање јавно признатог организатора (ЈПОА) који обавља Агенција за квалификације 

и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Достављене сугестије односиле су се, пре свега, на постизање уједначености 

терминологије, терминолошке дистинкције између дигиталних вештина и дигиталних 

компетенција, као и на прецизирање и појашњења појединих навода у делу Предлога 

стратегије који се односи на преглед и анализу стања.  

  

У Министарству трговине, туризма и телекомуникација сагледани су и размотрени 

предлози, сугестије и примедбе на Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у 

Републици Србији за период од 2019. до 2023. године достављени у току јавне расправе, 

као и усмени предлози и сугестије изнете на јавној презентацији и расправи одржаној у 

Клубу посланика у Београду. Прихваћени су сви предлози и сугестије које су се односиле 

на уједначење терминологије и прецизирање појединих тврдњи и навода у тексту 

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

стратегије.  

 

Прихваћен је предлог да се у текст Предлога стратегије унесе активност која се односе на 

дигитално описмењавање жена са села и жена предузетница и потенцијалних 

предузетница, па је у оквиру мере 2.1. додата активност 2.1.5 која обухвата спровођење 

програма обуке за унапређење дигиталних вештина жена из руралних подручја. Такође, 

предложена активност 3.2.2 „Спровођење сертификованих/акредитованих програма обуке  

у областима дигиталних вештина од значаја за запошљавање, које укључују развој 

„меких” пословних/предузетничких вештина у оквиру програма обуке”, допуњена је на 

начин да је фокус наведене активност на женама предузетницама. Прихваћен је и предлог 

да се преформулише активност 2.2.1 која се односи на израду и акредитацију програма 

обука, тако да измењена активност гласи: „Подстицање организација и установа које су 

стекле статус Јавно признатих организатора активности за реализовање програма стицања 

дигиталних вештина”. Такође, прихваћен је и предлог да се у оквиру мере 1.2 

конкретизује активност која посебно укључује средње стручне школе, па је додата 



активност 1.2.5 „Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања 

дигиталних компетенција у средњим стручним школама, посебно за профиле машински 

техничар за компјутерско конструисање, техничар за роботику, електротехничар 

информационих технологија и електротехничар рачунара”. Имајући у виду чињеницу да 

је Одлуком Владе1 основано Секторско веће за сектор информационих и комуникационих 

технологија, електротехнике, аутоматике и електронике, предвиђена мера 4.1 више не 

садржи активност која се односи на оснивање овог већа.  

 

Коментаре и предлоге који су из искључиве надлежности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и који се односе на посебан циљ 1, какви су и предлози које је 

доставила Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији, посебно ће сагледати министарство 

надлежно за просвету и биће позвано да се о предлозима изјасни.  

 

Предлози да се у текст Предлога стратегије интегришу активности које се односе на 

укључивање квалификованих представника ИТ компанија у рад са наставницима и 

ученицима у одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику, као и на увођење обавезне праксе студената завршних година у трајању од 

30 сати (пет радних дана по шест сати) у основним и средњим школама, нису прихваћене 

из разлога што Предлог стратегије већ садржи активност 1.1.4 Менторски рад са 

наставницима и младим талентима у области математике, физике, техничких наука и 

информатике, у оквиру које је могућа реализација достављених предлога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и 

електронике („Службени гласник РС“, бр. 104/18 и 57/19) 


