
 

На основу члана 36. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр.110/05 , 

18/10 и 55/13), 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за пријаву и учешће у реализацији 

ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

по Програмима иновационе делатности утврђеним за 2017. годину 

 

1. ИНОВАЦИОНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ПО ОВОМ ПОЗИВУ 

 

Програми иновационе делатности за 2017. годину се остварују путем иновационих 

пројеката у чијој реализацији учествује једна или више организација из чл. 28. став 2. 

Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 ,18/10 и 55/13– 

Закон), а најмање један регистровани субјект иновационе делатности - правно лице 

уписано у Регистар иновационе делатности - Регистар који води Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја - Министарство. 

Регистровани субјекти иновационе делатности, у сарадњи са другим носиоцима 

иновационе делатности, пријављују иновационе пројекте који ће допринети реализацији 

циљева програма иновационе делатности за 2017. годину утврђених Уредбом Владе 

(„Службени гласник РС”, број 73/017): 

      а) Програм финансирања иновационих пројеката који за резултат имају развијен 

комерцијално врификован производ, укључујући и софтвер, процес, технологију или 

услугу; 

      б) Програм развоја регистрованих организација за обављање иновационе делатности и 

пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности; 

             Програми су равноправни и реализују се на начин утврђен подзаконским актима 

донетим у складу са Законом. 

По овом јавном позиву се пријављују иновациони пројекти који су по претежним 

својствима:  

тип 1 - за непосредан резултат има стварање нових производа, технологија, процеса и 

услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта – регистровани 

истраживачко развојни центри и иновациони центри подносе предлоге пројеката  

тип 2 - за резултат има изградњу инфраструктуре намењене реализацији иновационих 

пројеката- регистроване инфраструктурне организације подносе предлоге пројеката 

 

2. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНОВАЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

 

По овом позиву се пријављују иновациони/инфраструктурни пројекти који трају од 

6-12 месеци, а реализују се до краја 2018. године. 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ ОДОБРЕНИХ ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

На финансирање иновационих/инфраструктурних пројеката средствима 

буџета Републике Србије по претходно наведеним програмима примењује се закон 



којим се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски 

прописи и други општи акти донети ради његовог извршавања. 
 

Финансирање појединог иновационог пројекта „тип 1“ буџетским 

средствима по овом позиву врши се у износу до 2.000.000,00 динара, без обзира на 

укупну пријављену одн. утврђену цену иновационог пројекта.  

Финансирање појединог инфраструктурног иновационог пројекта „тип 2“ 

буџетским средствима по овом позиву врши се у износу до 2.000.000,00 динара без 

обзира на укупну пријављену одн. утврђену цену инфраструктурног пројекта.   

У складу са чланом 95. став 1. Уредбе о правилима за доделу државне 

помоћи („Службени гласник РС”, бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), 

укупан износ средстава које Министарство може одобрити по једној регистрованој 

иновационој организацији до 23.000.000,00 динара, у било ком периоду у току три 

узастопне фискалне године.  

 
4. ОСТАЛО 

 

Иновациони/инфраструктурни пројекти по овом позиву се пријављују 

попуњавањем и штампањем on line Образаца за пријављивање који је заједно са Условима 

конкурисања, критеријумима за избор реализатора и условима финансирања 

иновационих пројеката и Упутством за подносиоце пријаве предлога 

иновационог/инфраструктурног пројекта објављен на интернет сајту Министарства: 

www.mpn.gov.rs. у оквиру секције Конкурси и јавни позиви, наслова Наука, 

технолошки развој и иновациона делатност-актуелно . 
Пријавa иновационог/инфраструктурног пројекта се доставља и у електронској 

верзији попуњавањем on line пријаве којој можете приступити на сајту Министарства: 

www.mpn.gov.rs 

Пријава иновационог/инфраструктурног пројекта, оверена и потписана од 

стране овлашћеног лица свих реализатора и лица одређеног за руководиоца пројекта, 

доставља се у једном штампаном примерку непосредно на писарницу Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26 или препорученом поштом, на 

адресу: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  

11000 Београд, Немањина 22-26, 

са назнаком „за Јавни позив - пријава предлога иновационог пројекта”  

Рок за подношење пријава је 9.10.2017. године. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће бити разматране. 

 

Напомена: Контакт особа за додатне информације о спровођењу овог јавног позива је 

Марина Вукобратовић Каран, контакт телефони: 011/ 3616-526 и 011/3640-230 лок.107. 

http://www.mpn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/

