
  
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

 
Закључен дана 1. марта 2019. године у Београду између: 

 
1. МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, Београд, 
Немањина 22-26, ПИБ 102199748, матични број 17329235, (у даљем тексту: 
Министарство), кога заступа Младен Шарчевић, министар и 

2. ИНИЦИЈАТИВЕ „ДИГИТАЛНА СРБИЈА” Београд, улица Михаила Пупина 
165в/II, ПИБ 110058888, матични број 28231083  (у даљем тексту: Иницијатива) 
коју заступа Небојша Ђурђевић, директор. 
  

Заједнички назив: Стране потписнице 
 

Члан 1. 
 

 Стране потписнице сагласно констатују: 
- Савет за иновационо предузетништво и иновационе технологије донео је План 

приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби Владе за унапређење 
ИТ сектора у Србији за 2019. годину са извештајем за 2018. годину; 

- Планом приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби 
Владе за унапређење ИТ сектора у Србији за 2019. годину предвиђено је увођење новог 
студијског програма од националног значаја из области информационих технологија, 
организација и управљања; 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Иницијатива „Дигитална 
Србија” одређени су као органи надлежни за реализацију активности за увођење новог 
студијског програма од националног значаја из области информационих технологија, 
организација и управљања. 

 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог споразума је предузимање заједничких активности у спровођењу 
Плана приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби Владе за 
унапређење ИТ сектора у Србији за 2019. годину расписивањем Националног јавног 
позива за избор и увођење два студијска програма из области информационих 
технологија, организација и управљања.  

 
Члан 3. 

 
Стране потписнице сагласне су да ће активности из члана 2. овог споразума 

спровести према динамици реализације која је одређена Планом приоритетних циљева и 
активности органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији за 
2019. годину и у свему у складу са законом. 



Члан 4. 
 

 Иницијатива се обавезује да ће у оквиру заједничких активности самостално 
израдити електронску пријаву за Национални јавни позив, опремити две учионице ИТ 
опремом за највише два изабрана мастер програма, обезбедити школарине за 10 
самофинансирајућих студената на изабраним мастер студијским програмима, без додатне 
обавезе рада у компанији, сносити трошкове накнада за рад чланова комисије која се 
образује за Национални јавни позив и пута и смештаја за два члана комисије са 
иностраних високошколских установа. 
 

Члан 5. 
 

Министарство је сагласно да се у комисију која се образује за Национални јавни 
позив именују два члана са иностраних високошколских установа, као и два члана на 
предлог Иницијативе из реда запослених у ИТ компанијама чланицама Иницијативе. 

Министарство ће реализацију активности из члана 2. овог споразума финансирати 
средствима која су предвиђена финансијском планом и опредељена буџетом за предметну 
намену.   

 
Члан 6. 

 
Министарство и Иницијатива ће именовати по једну особу задужену за међусобно 

обавештавање и координацију активности на реализацији активности овог споразума. 
 

Члан 7. 
  

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања и сачињен је у шест истоветних 
примерака, од којих по три за сваку споразумну страну. 
 
 
 

 
   За МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 
 

Младен Шарчевић, министар 

 
                         За ИНИЦИЈАТИВУ  
                    „ДИГИТАЛНА СРБИЈА” 

 
 

                  Небојша Ђурђевић, директор 
  

  
 

 

  
   

  


