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УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РЕАЛИЗАТОРА И 

УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА  

који се пријављују по јавном позиву за пријаву и учешће у реализацији 

иновационих/инфраструктурних пројеката по програмима иновационе делатности 

утврђеним за 2017. годину 

 

У складу са Правилником о условима конкурисања и критеријумима за избор 

реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са 

већинским државним власништвом („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14 – 

Правилник о условима конкурисања), Правилником о садржају годишњих извештаја 

субјеката иновационе делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 16/11) и 

Правилником о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата 

на иновационим пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/11), 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Министарство, као надлежно за 

иновациону делатност, утврђује Услове конкурисања, критеријуме за избор 

реализатора и услове финансирања иновационих пројеката који се пријављују по 

јавном позиву за пријаву и учешће у реализацији иновационих пројеката по 

програмима иновационе делатности утврђеним за 2017. годину. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ УЧЕШЋА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

Закон о иновационој делатности (“Службени гласник РС”, бр.110/05, 18/10 и 

55/13 - Закон) прописује да се иновациони пројекат пријављује под условом: да у 

његовој реализацији учествује најмање један реализатор који је уписан у Регистар 

- регистровани реализатор. Из наведеног разлога, Министарство ће узети у 

разматрање само пријаве иновационог/инфраструктурног пројекта у чијој реализацији 

учествује један или више регистрованих реализатора, односно привредних друштава 

који су поднели уредан и потпун захтев за упис у Регистар до тренутка истицања рока 

за пријаву пројеката по oвом Јавном позиву, 

У складу са чл. 5. и 9. Правилника о условима конкурисања, на овај Јавни позив 

Министарства за финансирање буџетским средствима, иновациони /инфраструктурни 

пројекат – Пројекат, се пријављује под условима: 

1.1) да је достављен доказ да је за реализацију Пројекта обезбеђено најмање 50% 

средстава која су у пријави исказана као његова цена; 

1.2) да је достављена потврда надлежног органа којом се доказује да нико од 

реализатора учесника на Пројекту није у поступку стечаја, ликвидације или блокаде 

рачуна, те му није изречена мера заабране обављања делатности; 

1.3) да је достављена одговарајућа финансијска документација као доказ о 

позитивном пословању реализатора (биланс стања, биланс успеха, завршни рачун);  

1.4) да је достављен списак свих физичких лица - чланова Пројектног тима, са 

одговарајућим личним и професионалним подацима; 

1.5) да је достављен текст предлога Пројекта са описом предмета, садржаја, циља и 

плана активности реализације, као и преглед садржине и време постизања 

очекиваних резултата; 

1.6) да је достављен укупан износ средстава неопходних за реализацију Пројекта 

исказан као цена Пројекта разложена по ставкама у складу са прилогом Б пријаве 

Пројекта ; 

1.7) да је достављен писмени уговор или споразум, којим се:  

(1) одређује носилац реализације Пројекта (ако је један реализатор Пројекта, он је 

истовремено носилац реализације Пројекта); 

(2) одређује физичко лице које ће руководити Пројектом; 

(3) утврђује конкретан садржај, облици и динамика сарадње, као и односи између 

свих (правних и физичких) лица која учествују на припреми и реализацији 

пријављеног Пројекта; 
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(4) уређују права на интелектуалну својину која може настати као резултат 

Пројекта, у складу са Законом; 

1.8) да је достављена изјава подносиоца пријаве – регистрованог субјекта 

иновационе делатности о достави информација, надзора и вршењу увида у 

имплементацију пројекта (модел изјаве - прилог Ф); 

1.9) да је остављена писана изјава да регистровани реализатор – подносиоц 

пријаве није примио државну помоћ чија би висина заједно прекорачила износ од 

23.000.000,00 динара за период од 15.09. 2014. године до 15.09. 2017. године; 

1.10) да су сви реализатори на Пројекту измирили доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије; 

 2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ УЧЕШЋА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

2.1. На овај Јавни позив не конкуришу акредитоване научноистраживачке организације 

уписане у регистар НИО по Закону о научноистраживачкој делатности. 

2.2.Министарство ће кроз овај јавни позив нарочито водити рачуна да број пријављених 

иновационих пројеката од стране регистрованих иновационих организација буде у 

складу са њиховим стручним и кадровским капацитетима, описом делатности за чије 

обављање је уписана у Регистар као и укупно одобреним износом буџетских средстава 

за реализацију Јавног позива. 

Број пројеката који може пријавити једна регистрована иновациона организација:  

- Регистрована иновациона организација - истраживачко развојни центри могу 

пријавити до три иновациона пројекта; 

- Регистрована иновациона организација - иновациони центри до осам 

иновациона пројекта; 

- Регистроване иновационе организације за инфраструктурну подршку 

иновационој делатности могу пријавати по 1 инфраструктурни пројекат. 

 

2.3. Уколико регистрована иновациона организација/ иновациона организације за 

инфраструктурну подршку иновационој делатности пријави већи број пројеката 

од броја наведеног под 2.1. ниједна од поднетих пријава неће бити узета у 

разматрање. 

 

2.4.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.  

 

Напомена: Исто физичко лице на свим домаћим програмима које буџетским 

средствима су/финасира Министарство може бити, у збиру иноватор + истраживач 

месеци, ангажовано највише 12 месеци (за физичка лица запослена у акредитованим 

научноистраживачким институтима и остала физичка лица) и 8 месеци (за физичка 

лица запослена на високошколским установама). Потписници пријаве иновационог 

пројекта посебном изјавом потврђују поштовање овог ограничења у односу на сваког 

предложеног члана пројектног тима, узевши у обзир и постојеће програме/пројекте који 

се одвијajу у истом периоду, било да су финансирани из буџета по другом основу, било 

да су финансирани из других извора. 

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКАТА 

 

3.1. У складу са чланом 10. Правилника о условима конкурисања, критеријуми за избор 

реализатора су: 

3.1.1) успешност у досадашњем раду - која се цени на основу поднетог извештаја о 

раду, стању опреме и ресурса, као и плана њиховог коришћења са становишта 

обављања активности из домена иновативне делатности;  
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3.1.2) успешност у раду на већ усвојеним иновационим или другим пројектима 

иновационе делатности - која се цени на основу резултата постигнутих у остваривању 

развоја нових производа или технолошких решења и њихове понуде на тржишту или 

примене код тог реализатора или другог корисника резултата Пројекта;  

3.1.3) значај непосредног доприноса у реализацији предложеног пројекта - који се цени 

на основу приложеног финансијског плана са описом оригиналности и иновативности 

очекиваног резултата предложеног пројекта, са проценом очекиваних могућности и 

ефеката пласмана, као и на основу образложеног непосредног ефекта који се очекује 

доприносом реализатора успешној реализацији предложеног пројекта имајући у виду 

техничко - технолошку опрему и квалификације, референце и компетентност лица 

предложених за непосредно учешће у појединим активностима пројекта код тог 

реализатора.  

 

3.2. Уколико у реализацији Пројекта учествује више правних лица која испуњавају 

опште критеријуме из 3.1. предност код избора има онај пријављени реализатор који 

испуњава следеће посебне критеријуме:  

3.2.1) који је одређен за носиоца реализације Пројекта, у складу са чланом 2. тачка 7) 

Закона;  

3.2.2) који је сопственим средствима или из других извора обезбедио највеће динарско 

учешће у укупним средствима неопходним за реализацију Пројекта;  

2.2.3) код кога је у пројектном тиму радно ангажовано физичко лице предложено за 

руководиоца Пројекта;  

3.2.4) код кога је у пројектном тиму радно ангажовано физичко лице регистровано у 

својству субјекта иновационе делатности; 

 

3.3.У случају да је једини пријављени реализатор правно лице које је регистровани 

субјект иновационе делатности, поред критеријума из 3.1. и 3.2. његов избор за 

реализатора цени се и на основу односа висине захтеваног процента учешћа буџетских 

средстава у финансирању пројекта и висине и структуре средстава која реализатор 

обезбеђује из других извора;  

 

3.4. Критеријум за избор реализатора пројеката је и оцена пријаве Пројекта. Оцену 

Пројекта чине следеће технолошке и економске компоненте:  

 

а) степен оригиналних решења којима се постиже специфичност и јединственост 

резултата Пројекта;  

б) актуелност предложене иновативне технологије, услуге или производа у односу на 

постојећу понуду, односно тражњу на тржишту;  

в) директан утицај, односно степен утицаја очекиваних резултата Пројекта на стварање 

иновације као успешне тржишне примене инвенције, односно примене новог или 

значајно побољшаног производа, процеса или услуге (укључује значајна побољшања 

техничких карактеристика, компоненти и материјала, уграђеног софтвера, корисничке 

оријентисаности или других функционалних карактеристика) или маркетиншки методи 

или нови организациони методи у пословању, организацији рада или односима правног 

лица са окружењем, која може бити: 

1. иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, 

који је нов за односно правно лице (не мора бити нов за тржиште), а није 

промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је 

произвело и развило друго правно лице; 

2. иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина 

производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или 

софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова 

или унапређена за правно лице, без обзира ко је развио,  

3. иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури 

или методима менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша 
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коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност 

пословних токова,  

4. маркетиншка иновација, као примена новог маркетиншког метода, укључујући 

значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији 

производа и наплаћивању производа;  

г) ризик успешне реализације Пројекта (расположиви кадровски и остали ресурси, 

фактори ризика, компетентност руководиоца пројекта и компетентност пројектног 

тима);  

д) могућност повратка инвестиција и брзину којом се развијају нови производи или 

технолошка решења и нуде на тржишту или којом их непосредно примењује 

реализатор - корисник резултата Пројекта након улагања у изградњу инфраструктурних 

капацитета;  

ђ) цену Пројекта, вредновану кроз процену реалности укупних планираних трошкова, 

учешће материјалних (опрема, репроматеријал) и новчаних трошкова у формирању 

укупне цене Пројекта са аспекта планираних активности и бројчаност и 

квалификациону структуру људских ресурса ангажованих на пројектним активностима; 

ж) могућност доприноса увећању извоза, односно смањењу увоза.  

 

4. УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 Одобрени иновациони/инфраструктурни пројекат се финансира на основу 

уговора који сви реализатори закључују са Министарством под условима: 

1. Да се реализацијом Пројекта непосредно доприноси остварењу циљева програма 

иновационе делатности који је усвојила Влада за буџетску годину у којој се Пројекат 

финансира;  

2. Да је цена иновационог пројекта утврђена уговором као фиксни динарски износ 

(збир динарске противвредности трошкова ангажовања потребног рада и оправданих 

материјалних трошкова неопходних за реализацију иновационог пројекта); 

3. Да су корисници бесповратних буџетских средстава регистровани реализатори (чл. 

11. став 4. Закона); 

4. Да буџетска средства нису већа од 50% уговорене цене иновационог 

пројекта/инфраструктурног пројекта, а износ тих средстава се утврђује као збир 

накнаде за: 

(1) део трошкова ангажовања потребног рада – фиксно утврђен за цео период за који је 

финансирање иновационог пројекта одобрено. Располагање тим делом износа 

буџетских средстава врши се на основу писменог налога руководиоца Пројекта, а 

његово преусмеравање није дозвољено; 

(2) део потребних материјалних трошкова – за таксативно набројане намене и фиксно 

утврђен за цео период за који је финансирање иновационог/инфраструктурног пројекта 

одобрено. Располагање тим делом износа буџетских средстава врши се на основу 

писменог налога руководиоца Пројекта; 

5. Да реализатори обезбеђују средстава у висини од најмање 50% уговорене цене 

иновационог/инфраструктурног пројекта; 

6. Да набавке радова и услуга реализатори врше у складу са важећим законским 

прописима:  

7. Да су се руководиоци реализатора и руководилац иновационог/инфраструктурног 

пројекта обавезали да координирају активности и руководе реализацијом 

иновационог/инфраструктурног пројекта у целини. 

Руководилац иновационог пројекта може руководити само једним иновационом 

пројектом, а истовремено као физичко лице може бити непосредно ангажован на још 

једном пројекту који се финансира из средстава буџета – раздео министарства 

надлежног за научноистраживачку и иновациону делатност ; 

8. Да се руководиоци реализатора и руководилац Пројекта обавезују да ће 

благовремено обезбедити ажурну финансијску документацију о наменском трошењу 

свих средстава којима се Пројекат финансира; 
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9. Да су саставни део уговора о финансирању иновационог/инфраструктурног пројекта 

по овом позиву: 

- међусобни уговори којим реализатори одређују носиоца и руководиоца иновационог 

пројекта; 

- уговор којим се уређују права на интелектуалну својину која може настати као 

резултат пројекта; 

- изјава подносиоца пријаве – регистрованог субјекта иновационе делатности о достави 

информација, надзора и вршењу увида у имплементацију пројекта (модел изјаве - 

прилог Ф); 

- потписан споразум (ако је више реализатора) односно изјава о спречавању конфликта 

интереса и обезбеђењу поверљивости, са садржином по огледним обрасцима из 

Упутства за подносиоце пријаве предлога иновационог пројекта; 

- писана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да регистровани 

реализатор – подносиоц пријаве није примио државну помоћ чија би висина заједно 

прекорачила износ износ од 23.000.000,00 динара за период од 15.09. 2014. године до 

15.09.2017. године;  

- доказ о финансијском обезбеђењу одобрених буџетских средстава (Менично писмо у 

два примерка) са овлашћењем за попуњавање, фотокопије две бланко соло менице 

потписане и оверене од стране овлашћеног лица једног од реализатора и фотокопију 

картона депонованих потписа овлашћеног лица тог реализатора; 

- релевантна финансијска документација као доказ позитивног  пословања, 

ликвидности и измирености свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина 

у складу са прописима Републике Србије, свих привредних субјеката реализатора 

учесника на Пројекту, а то подразумева следеће: 

 Потврда пореске управе за сваког реализатора учесника на Пројекту да је измирио 

све доспеле порезе и доприносе која не може бити старија од шест месеци од дана 

објављивања јавног позива; 

 Потврда управе јавних прихода за сваког реализатора да је измирио доспеле обавезе 

по основу изворних јавних прихода (градско грађевинско земљиште, комуналне 

таксе, таксе за истицање фирме, ...)  која не може бити старија од шест месеци од 

дана објављивања јавног позива; 

 Потврду надлежног органа (Потврда Прекршајног суда и потврда Привредног суда 

или потврда АПР) којим сваки реализатор доказује да му није изречена судска или 

управна мера забране обављања делатности, које морају бити издате после дана 

објављивања јавног позива, и које морају обухватати период од 2 године пре 

објављивања јавног позива (обратити пажњу на датум објављивања јавног позива!) 

Напомена: Иновационе организације које пријављују више иновационих пројеката 

достављају уз један пројекат оригинал потврда наведених као део релевантне 

финансијске документације а уз остале пројекте прилажу копије тих потврда. 

 

5. ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВАМА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 

ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

   Пријаве по овом позиву се разматрају по следећем поступку: 

1) У Министарству се проверавају потпуност и благовременост примљених пријава са 

захтевом.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве се не узимају у разматрање. 

 

2) У Министарству се такође проверава достављена релевантна финансијска 

документација наведена у наслову Услови финансирања иновационих пројеката, тачка 

9. став 7. овог документа, као доказ позитивног  пословања, ликвидности и 

измирености свих доспелих пореза и других јавних дажбина у складу са прописима 

Републике Србије, свих привредних субјеката реализатора учесника на Пројекту. 
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Пријаве пројеката у којима учествују реализатори који нису позитивно 

пословали у претходној 2016. години, чији је рачун био у блокади дуже од пет дана 

у било ком месецу за перид од претходних 12 месеци од дана објављивања јавног 

позива или нису измирили све доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије се не узимају у разматрање. 

 

3) Рецензенти Министарства врше евалуацију уредних и благовремених предлога 

иновационог/инфраструктурног пројекта који испуњавају услове из тачке 4. став 2. овог 

документа, који конкуришу за финансирање из буџетских средстава по овом јавном 

позиву. Рецензија се састоји из технолошке и економске оцене испуњавања 

критеријума прописаних чланом 4. Правилника о условима финансирања Рецензенти су 

анонимни, а рецензије јавне.  

 Комисија коју Министарство образује за потребе реализације овог Јавног 

позива - Комисија, такође оцењује и испуњеност критеријума прописаних чланом 4. 

Правилника о условима финансирања.  

Предност код оцењивања од стране надлежне комисије Министарства ће имати: 

они иновациони пројекти за које се неоспорно утврди да за резултат имају готов 

производ који је спреман за пласман на тржиште, као и да Пројекат има јасно 

дефинисано тржиште. 

Министарство ће у складу са расположивим финансијским средствима предност 

дати пројектима оних реализатора учесника који су, кроз до сада финансиране пројекте 

имали за резултат производе које су успешно пласирали на тржишту и остварили 

профит; 

4) На основу мишљења Комисије, а у вези и са оценом рецензената, формира се 

прелиминарна ранг листа иновационих пројеката чије финансирање буџетским 

средствима, по основу овог јавног позива, Комисија предлаже министру просвете, 

науке и технолошког развоја. Прелиминарна ранг листа се објављује на сајту 

Министарства; 

5) Период за достављање примедби на прелиминарну ранг листу је 8 дана од дана 

објављивања прелиминарне ранг листе.  

6) Након разматрања достављених примедби Комисија предлаже Министру коначну 

ранг листу иновационих пројеката који ће се финансирати из буџетских средстава. 

Министар доноси одлуку о коначној ранг листи. 

7) Након донете одлуке о одобравању /су/финансирања пројеката врши се уговарање 

начина реализације и /су/финансирања усвојеног иновационог пројекта; 

8) Податке о учешћу у иновационом/инфраструктурном пројекту чије финансирање 

буде одобрено по овом позиву, регистровани реализатори су у обавези да доставе 

Министарству и у оквиру годишњег извештаја који подносе у складу са Правилником о 

садржају годишњих извештаја субјеката иновационе делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, број 16/11). Неће бити одобрено учешће у реализацији 

иновационих/инфраструктурних пројеката по овом позиву оном регистрованом 

реализатору који, до окончања поступка по овом јавном позиву, Министарству не 

достави годишњи извештај за претходну годину.  

  Напомена: Учешће у реализацији иновационих/инфраструктурних пројеката по овом 

позиву неће бити одобрено оном регистрованом реализатору који:  

- Министарству уз конкурсну документацију достави нетачну изјаву да активности 

предложеног иновационог пројекта нису/неће бити су/финансиране другим буџетским 

средствима, односно ако такво финансирање не прикаже у одговарајућем делу буџета 

пријављеног иновационог Пројекта. 

9) Поступак евиденција, презентације садржаја и постигнутих резултата на 

иновационим пројектима који се финансирају по овом јавном позиву спроводи се у 

складу са Правилником о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих 

резултата на иновационим пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 

16/11). 

Посебна напомена:   
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Начин пријављивања је детаљно описан и појашњен Упутством за пријављивање 

предлога иновационог/инфраструктурног пројекта по јавном позиву за пријаву и 

учешће у реализацији иновационих пројеката по Програмима иновационе делатности 

утврђеним за 2017. годину  


