На основу чл. 104. став 3. Закона о научноистраживачкој делатности (“Службени гласник
РС”, бр. 110/05 и 50/06 – исправак и 18/10), у вези са чл. 6. и 7. Закона о иновационој
делатности (“Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 53/13), а сагласно критеријумима за
избор, вредновање и финансирање активности стручних друштава проналазача
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање
иновационих активности стручних друштава проналазача у 2015. години
I ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
У циљу развоја, реализације и поспешивања иновационе делатности, а ради подстицаја
активности стручних друштава проналазача које су у функцији унапређивања научне и
технолошке баштине, по основу овог јавног позива финансирају се активности стручних
друштава-савеза/удружења проналазача које представљају допринос у развоју иноваторства.
Јавни позив се реализује у складу са Програмом помоћи стручним друштвима проналазача
који је утврђен Уредбом о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину
(„Службени гласник РС”89/015).
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Пријаву са захтевом за финансирање по овом јавном позиву може да поднесе
организација (савез, друштво, удружење) проналазача, регистрована по важећим прописима
о удружењима грађана (у даљем тексту: стручно друштво).
III НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Учешће по овом јавном позиву се остварује подношењем потписане и оверене пријаве
са захтевом за суфинансирање уз који се подноси:
1. Попуњен образац Пријаве са захтевом за финансирање (са web-портала Министарства
www.mpn.gov.rs), потписан и оверен од стране председника, односно лица овлашћеног
за заступање стручног друштва.
2. Попуњен образац Упитника (са web-портала Министарства www.mpn.gov.rs), потписан и
оверен од стране председника, односно лица овлашћеног за заступање стручног
друштва.
3. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси, и то у износу од 2.560,00
динара, на жиро рачун број: 840-742221843-57 , шифра плаћања: 153, модел: 97, позив на
број: 50-016, сврха дознаке: републичка административна такса за захтев по јавном
позиву, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико пријава са захтевом није потписана и оверена од стране овлашћеног лица, или уз
њу није приложен Упитник попуњен у односу на све тражене податке, или документ из

тачке 3., пријаве стручног друштва се не узима у разматрање, односно одбацује се као
непотпуна.
Стручно друштво коме буде одобрено суфинансирање програмске активности дужно је да
достави и доказ да су у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему уписано у Регистар
корисника јавних средстава, са ознаком типа КЈС и бројем подрачуна/рачуна који корисник
има отворен у Трезору Републике Србије за пренос средстава из буџета.
IV РОK ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве (са прилозима) по овом позиву подносе се у два примерка Министарству
просвете, науке и технолошког развоја до 16.11.2015. године препорученом поштом на
адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000
Београд са назнаком «за програм финансирања активности стручних друштава
проналазача» (не отварати), као и у једној електронској верзији коју је потребно доставити
путем мејла на адресе: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs или sanja.pavlovic@mpn.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Напомена: Контакт особе за додатне информације о спровођењу овог јавног позива су
Марина Вукобратовић Каран и Сања Павловић, контакт телефони су: 011/ 3616-526 и
011/3640-230, локал 107.

