
ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА У ТОКУ ИЗРАДЕ
ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СТАРТАП ЕКОСИСТЕМА СРБИЈЕ ОД

2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

1) Да ли су у току израде Нацрта Стратегије спроведене консултације са циљним
групама и заинтересованим странама?

Консултације су спроведене у складу са Законом о о планском систему Републике
Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања јавним
политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних
докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19). Консултативни процес,
почео је 21. априла 2021. године, када је на интернет страници Иницијативе ,,Дигитална
Србија’’ (у даљем тексту: ДСИ), као председавајуће Радне групе, објављено обавештење о
почетку процеса јавних консултација заједно са радном верзијом мера које се предлажу
које је припремила радна група формирана од представника државних органа и
организација,  представника привреде и невладиног сектора.

2) У ком временском периоду су спроведене консултације?
Консултације су трајале у периоду од 21. априла 2021. године, до 24. маја 2021.

године.

3) Које методе/технике консултација су коришћене (фокус група, округли сто,
полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара, итд.)?

Консултације су спроведене достављањем писаних коментара и путем фокус група.
Одржано је укупно 6 фокус група према следећим темама:
- Оснивања и пословања стартапа (3 групе)
- Подизања капацитета за подршку стартап иницијативама кроз образовне програме (1

група)
- Финансирања и инвестирања у стартапе и алтернативне инвестиционе фондове (1 група)
- Јачања капацитета организација подршке и унапређења програма подршке стартапима (1

група).

4) Ко су били учесници консултативног процеса?
Учесници процеса јавних консултација били су, у зависности од фокус групе,

представници свих заинтересованих страна:
- Студенти
- Професори и истраживачи
- Други представници факултета и универзитета
- Представници инвестиционих фондова
- Оснивачи и запослени  у стартап компанијама
- Представници великих компанија



5) Које примедбе, сугестије и коментари упућени током спровођења процеса
консултација су прихваћени и уврштени текст  у Нацрта закона?

Посебни циљ на који се
коментар односи

Предлог/примедба/сугестија Образложење

Посебни циљ 1 Потребно је креирати
јединствено место за
информисање о приликама,
могућностима и
административним процедурама
у области стартап екосистема.

Сугестија је прихваћена и њена
садржина додата је Посебном
циљу 1, мера 5.

Посебни циљ 5 Наглашена је потреба промоције
предузетничког духа,
дестигматизације неуспеха и
подстицања преузимања ризика.

Коментар ће бити интегрисан у
мере под посебним циљем 5.

Посебни циљеви 1 и 2 Неопходно је искористити
потенцијал велике дијаспоре која
екосистему може допринети
капиталом, искуством,
контактима, итд.

Сугестија је прихваћена и у
наративном делу, као и у мерама
које се тичу развоја екосистема
где ће у поменутим областима
биће наглашена улога дијаспоре.

Општи циљ Представници државних органа,
као и пружалаца услуга малим и
средњим предузећима, не
разумеју специфичност стартапа
што отежава примену прописа
на ову специфичну категорију
привредних субјеката. Предлог
је ојачати капацитете
институција да препознају
специфичност пословања
стартапа како би се олакшале
административне процедуре.

Предлог је прихваћен и биће
примењен у склопу посебног
циља 3.

Посебни циљ 1 Законско препознавање појма
стартап.

Предлог је прихваћен и биће
укључен у Посебни циљ 1, мера
1.

Посебни циљ 1 Унапређење пореског оквира за
пословање стартапа.

Предлог је прихваћен и биће
укључен у посебне циљеве 1 и 2.

Општи циљ Креирати прецизну базу
података о стартапима.

Предлог је прихваћен и биће
примењен кроз Посебни циљ 1,
меру 1.

Посебни циљ 4 Креирање кратких курсева у
области пословања стартапа на

Предлог је прихваћен и биће
примењен кроз Посебни циљ 4,



факултетима. меру 1.

Посебни циљ 2 Укључити опцију групног
финансирања у Србији.

Предлог је прихваћен и биће
разрађен у оквиру Посебног
циља 2, мера 5.

Посебни циљ 2 Развој домаће берзе и тржишта
ризичног/предузетничког
капитала.

Сугестија је прихваћена у делу
који се односи на развој домаћег
тржишта предузетничког
капитала, а делимично одбијена
из разлога што је третнуно у
току израда предлога Стратегије
развоја тржишта капитала која ће
се бавити темом развоја берзе.

6) Које примедбе, сугестије и коментари упућени током спровођења процеса
консултација нису уважени и који су разлози за  њихово неприхватање?

Посебни циљ на који се
коментар односи

Предлог/примедба/сугестија Образложење

Посебни циљ 2 Креирање стартап берзе. Предлог је одбијен зато што на
Београдској берзи већ постоји
могућност листирања а малих и
средњих предузећа на сегменту
регулисаног тржишта Smart
Listing.

Посебни циљеви 3 и 4 Унапређење подршке
Универзитатима и
Научно-истраживачким
институтима за развој стартап
идеја.

Предлог је одбијен јер је
делатност поменутих
институција укључена у
Стратегије које за предмет имају
претежно образовне и
научно-истраживачке
институције. Међутим, сви
стартапи, па и они из
Научно-истраживачких
института и Универзитета могу
користити системске мере у
области стартап екосистема које
су предмет ове Стратегије.


