На основу чл. 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 финансирање из буџета Репулике Србије физичких лица-иноватора који су уписани у
Регистар иновационе делатности Министарства просвете, науке и технолошког развоја
1. ИНОВАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ПО
ОВОМ ПОЗИВУ
Иновационе активности физичких лица у 2017. години остварују се путем пријава за
финансирање активности физички лица иноватора који су уписани у Регистар иновационе
делатности Министарства просвете, науке и технолошког развоја складу са чланом 28. став 4.
Закона о иновационој делатности (“Службени гласник РС”, бр. 110/05 ,18/10 и 55/13) - Закон.
Физичко лице се уписује у Регистар као иноватор ако има пребивалиште, односно
боравиште у Републици Србији и ако поседује исправу о признатом патенту, односно исправу
индустријског дизајна или топографије интегрисаних кола. Огледни образац захтева за упис
физичког лица у Регистар, налазе се на порталу Министарства www.mpn.gov.rs у оквиру
наслова „Технолошки развој- Иновациона делатност - Регистар иновационе делатности“.
У циљу афирмације, унапређења и остваривања циљева иновационе политике, по
основу овог јавног позива се финансирају иновационе делатности или пројекти чији су
носиоци или учесници физичка лица – регистровани субјекти иновационе делатности, а тако
што се:
- обезбеђује финансијска подршка у циљу унапређења стручне и материјално-техничке
опремљености и стварања услова за његово укључење у поједине иновационе делатности или
пројекте финансиране средствима буџета аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе,
Фонда за иновациону делатност и других фондова, међународних финансијских организација.
- обезбеђује финансијска подршка за израду прототипа прозвода који ће се реализовати
кроз практичну примену патентног решења;
- обезбеђује финансијска подршка за опремање иноватора стручним, материјалним и другим
ресурсима који су у функцији реализације иновационих пројеката из члана 28. Закона.
2. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
По овом позиву се може захтевати финансирање иновационе делатност/пројекта за
чију реализацију су неопходне активности у трајању од 3 и 6 месеци.
3. ФИНАНСИРАЊЕ ОДОБРЕНИХ ЗАХТЕВА
Финансирање поједине иновационе делатности/пројекта по овом позиву врши се до
износа од 400.000,00 динара.
Једно регистровано физичко лице - иноватор може по овом јавном позиву поднети
само једну пријаву за финансирање иновационе делатности/пројекта.
4. ОСТАЛО
Пријаве за финансирање из буџетских средстава, по овом позиву, подносе
физичка лица-иноватори који су регистровани, односно који су поднели захтев за упис у
Регистар. Пријаве за финансирање се подносе попуњавањем Обрасца I за пријаву који је
заједно са «Упутством за подносиоце пријаве за финансирање физичких лица
регистрованих иноватора» објављен на интернет сајту Министарства: www.mpn.gov.rs у

оквиру секције Конкурси и јавни позиви, Наука,технолошки развој и иновациона делатностактуелно - Јавни позиви по Закону о иновационој делатности - 2017 и достављањем
прилога наведених у тачки 2. поменутог Упутства.
Пријаву за финансирање из буџетских средстава физичких лица иноватора
уписаних у Регистар иновационе делатности потписану од стране регистрованог физичког
лица иноватора потребно је доставити електронски на marina.vukobratovic@mpn.gov.rs и 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 – финансирање физичких лица-иноватора''
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/ 361-65-26 и 011/3640-230 лок.107

