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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 пројеката по програму иновационе делатности утврђеним за 2016. 

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, року за достављање и 

поступању у случају не достављања годишњег извештаја субјеката иновационе 

делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14) и Правилником о 

поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим  

и развојним пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14), 

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 

програму иновационе делатности утврђеним за 2016. годину. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ УЧЕШЋА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

Министарство ће узети у разматрање само пријаве иновационих пројеката у 

чијој реализацији учествује регистровани реализатор  и то искуључиво регистровани 

реализатор који је у Регистру иновационих организација, регистрован у статусу 

развојно – производног центра.  

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

Министарства за финансирање буџетским средствима, иновациони 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 (лист 3, Прилог Б, буџет 

пројекта); 

1.2) да је достављена потврда надлежног органа којом се доказује да подносилац 

Пројекта није у поступку стечаја, ликвидације или блокаде рачуна, те му није 

изречена мера забране обављања делатности; 

1.3) да је достављена одговарајућа финансијска документација као доказ о 

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

1.4) 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 достављена изјава подносиоца пријаве – регистрованог субјекта 

иновационе делатности о достави информација, надзора и вршењу увида у 

имплементацију пројекта (модел изјаве: Прилог Ц); 

1.8) да је достављена писана изјава да подносиоц пријаве , развојно-производни 

центар, није примио државну помоћ чија би висина заједно прекорачила износ од 

23.000.000,00 динара, за период од 01. новембра 2013. године до 01. новембра 2016. 

године (модел изјаве: Прилог Д); 

1.9) потписана и оверена, од стране руководица регистрованог реализатора, изјава 

да активности  предложеног иновационог пројекта нису/неће бити су/финансиране 

другим буџетским средствима (модел изјаве: Прилог Е); 
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1.10) да је реализатор Пројекта измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије. 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ УЧЕШЋА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

Број пројеката који може пријавити регистрована иновациона организација - 

развојно-производни центар је један пројекат по организацији.  
Једна регистрована иновациона организација – развојно производни центар 

може поднети само један иновациони пројекат по овом Јавном позиву, због 

ограничених укупних буџетских средстава која су Финансијским планом 

Министарства, планирана за ову намену. 

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), као и у складу 

са условима овог јавног позива, укупан износ средстава које Министарство може 

одобрити по једној регистрованој иновационој организацији јесу средства у износу до 

2.000.000,00 динара, под условом да та средства сабрана са осталим средсвима које је 

иновациона ораганизација добијала у било ком периоду у току три узастопне фискалне 

године, не прелази износ од 23.000.000,00 динара, што представља максималан износ 

који једна организација може да  прими као deminimis помоћ у три узастопне фискалне 

године. 

 

3. УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 Одобрени иновациони пројекат се финансира на основу уговора који 

реализатор закључује 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 буџетска средства нису већа од 50% уговорене цене иновационог пројекта, а 

износ тих средстава се утврђује у складу са прилогом Б пријаве Пројекта 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 пројекта одобрено.  

4. Да реализатор обезбеђују средстава у висини од најмање 50% уговорене цене 

иновационоиг пројекта; 

8. Да се реализатор пројекта – развојно-производни центар обавезује да ће 

благовремено обезбедити ажурну финансијску документацију о наменском трошењу 

свих средстава којима се Пројекат финансира; 

9. Да су саставни део уговора о финансирању иновационог пројекта по овом позиву: 

 изјава подносиоца пријаве – регистрованог субјекта иновационе делатности о 

достави информација, надзора и вршењу увида у имплементацију пројекта (модел 

изјаве: Прилог Ц); 

 писана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

регистровани реализатор – подносиоц пријаве није примио државну помоћ чија 

би висина заједно прекорачила износ од 23.000.000,00 динара, за период од 01. 

новембра 2013. године до 01. новембра 2016. (модел изјаве: Прилог Д); 
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 потписана и оверена, од стране руководица регистрованог реализатора, изјава да 

активности  предложеног иновационог пројекта нису/неће бити су/финансиране 

другим буџетским средствима (модел изјаве: Прилог Е); 

 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 регистрованог реализатора-

подносиоца пријаве и фотокопију картона депонованих потписа овлашћеног лица 

тог реализатора – доставља се приликом уговарања пројекта  

 релевантна финансијска документација као доказ позитивног пословања, 

ликвидности и измирености свих доспелих пореза, доприноса и других јавних 

дажбина у складу са прописима Републике Србије, привредног субјекта 

реализатора Пројекта, а то подразумева следеће: 

 Копије Биланса стања и Биланса успеха; 

 Потврда пореске управе за регистрованог реализатора-подносиоца пријаве 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 реализатор доказује да му није изречена судска 

или управна мера забране обављања делатности, и која мора обухватати период 

од 2 године пре објављивања јавног позива (обратити пажњу на датум 

објављивања јавног позива!) 

Посебна напомена: Уместо документације наведене у тачкама под 2, 3 и 4 могуће је 

доставити штампану страницу из регистра понуђача са сајта Агенције за привредне 

регистре са подацима о реализатору уколико се реализатор налази у регистру 

квалификованих понуђача. 

 

4. 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. као доказ позитивног  пословања, ликвидности и измирености свих доспелих пореза 

и других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије, привредног  

субјекта реализатора Пројекта. 

Пријава пројекта коју достави регистровани реализатор који није 

позитивно пословао у претходној 2015. години, чији је рачун био у блокади дуже од 

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

јавног позива или није измирио све доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије се не узима у разматрање. 

 

3) Рецензенти Министарства врше евалуацију уредних и благовремених предлога 

иновационих пројеката, 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.  
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 Комисија коју Министарство образује за потребе реализације овог Јавног 

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

Правилника о условима конкурисања. 

4) На основу мишљења Комисије, и оцене рецензената, формира се ранг листа 

иновационих пројеката чије финансирање буџетским средствима, по основу овог јавног 

позива, Комисија предлаже министру просвете, науке и технолошког развоја. Ранг 

листа се објављује на сајту Министарства; 

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

начина реализације и /су/финансирања усвојеног иновационог пројекта; 

6) Податке о учешћу у иновационом пројекту чије финансирање буде одобрено по овом 

позиву, регистровани реализатор је у обавези да достави Министарству и у оквиру 

годишњег извештаја који подноси у складу са Правилником о садржају, року за 

достављање и поступању у случају не достављања годишњег извештаја субјеката 

иновационе делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14). 

Неће бити одобрено учешће у реализацији иновационих 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 пројеката по овом позиву неће бити 

одобрено оном регистрованом реализатору који:  

-  у претходним иновационим циклусима финансирања, Министарству није доставио 

уредне и потпуне периодичне и завршне извештаје по уговорима, односно није 

достављало годишње или достављало годишње извештаје са непотпуниом или 

нетачном садржином; 

- Министарству уз конкурсну документацију достави нетачну изјаву да активности 

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

средствима. 

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  и развојним пројектима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 1/14). 

 

 

  


