
 
   

Извештај о раду за 2016. годину  
 

 

 

   

 

 

 

 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ 

Извештај о остваривању Програма рада за 

2016. годину 

 

 

 

 

 

 

Март, 2017 

 



 
   

Извештај о раду за 2016. годину  
 

Садржај 

Уводна реч ............................................................................................................................................. 1 

1. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност .............................................................. 3 

1.1. Делатност Фонда за иновациону делатност ........................................................................ 3 

1.2. Организација и органи Фонда .............................................................................................. 4 

1.3. Оперативно функционисање Фонда .................................................................................... 6 

1.4. Полазне основе које се односе на остваривање програма рада у 2016. години .............. 7 

2. Пројекти и програми финансирања Фонда за Иновациону делатност у 2016. години ....... 9 

2.1. Програм раног развоја (Mini Grants Program) и Програм суфинансирања иновација 

(Matching Grants Program) ............................................................................................................... 9 

2.2. Програм трансфера технологије ........................................................................................ 11 

2.3. Програм сарадње науке и привреде ................................................................................... 14 

2.4. Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise 

Development and Innovation Facility- WB EDIF) ........................................................................... 17 

3. Остале активности током 2016. године ................................................................................. 19 

3.1. Рад Преговарачке групе 25 – Наука и истраживање ........................................................ 19 

3.2. Учешће у раду TAFTIE асоцијације .................................................................................. 19 

3.3. Активности у оквиру ЕУ пројекта „MAIN“ ...................................................................... 19 

3.4. Локално Slush такмичење ................................................................................................... 19 

3.5. Сарадња са осталим партнерима ........................................................................................ 19 

4. Најважније вести и догађаји у 2016. години ......................................................................... 21 

5. Финансије Фонда ..................................................................................................................... 29 

6. Најважнији акти Фонда ........................................................................................................... 30 



 
   

Извештај о раду за 2016. годину  
 

1 
 

Уводна реч 

 

Након вишемесечног периода интензивних припрема, Фонд за иновациону 

делатност је током 2016. године покренуо два нова програма у оквиру ИПА 2013 

финансирања. Прво је у марту покренут Програм ТТФ, а потом у јуну и Програм 

сарадње науке и привреде. Тиме је Фонд обезбедио континуитет институционалне 

државне подршке иновативном предузетништву као једном од стубова привреде 

засноване на знању, у складу са стратешким опредељењем Републике Србије у домену 

развоја науке и иновација.  

 

У оквиру Програма ТТФ, истрижвачима у Србији стављена је на располагање 

стручна и финансијска помоћ, кроз Фондову Централну канцеларију за трансфер 

технологије, са циљем примене резултата научних истарживања у пракси. Током маја 

и јуна 2016. године Фонд је успоставио и формалну сарадњу са универзитетима у 

Београду, Нишу и Новом Саду, као партнерима у спровођењу овог програма. У оквиру 

Централне канцеларије за трансфер технологије примљене су прве пријаве пројеката, 

извршене евалуације и припреме за потписивање првих уговора. 

 

На јавни позив расписан у оквиру Програма сарадње науке и привреде 21. јуна 

2016. године до његовог затварања 23. септембра пријављено је укупно 96 пројеката 

из 25 градова широм Србије. Овај одличан одзив последица је интензивног рада „на 

терену“: промоције Програма коју је тим Фонда током лета спровео у Београду и још 

пет градова – Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Чачку и Новом Пазару – пред више од 

200 представника научноистраживачких институција и компанија, као и десет 

радионица у Београду, Панчеву и Нишу за још исто толико заинтересованих. 

 

Приликом промоција у градовима Србије ојачана је за Фонд стратешки важна 

сарадња са регионалним привредним коморама и агенцијама за развој, које су пружиле 

логистичку и стручну помоћ приликом промоције. 

 

Почетком децембра 2016. године Фонд је објавио четрнаест добитника 

финансирања у оквиру овог програма, чиме су се стекли услови за почетак  

имплементације подржаних пројеката. 

 

Фонд је закључно са 10. јануаром 2016. године и званично завршио спровођење 

међународног ИПА 2011 Пројекта подршке иновацијама у Србији, који је спроводио од 

5. децембра 2011. године у сарадњи са Европском унијом и Светском банком. Фонд је 

током 2016. године завршио надзор и финансијску конторолу пројеката финансираних 

кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација, који су успостављени 

у оквиру овог међународног пројекта.  

 

Захваљујући добрим резултатима, ова два програма којима је тим Фонда 

током пет година њиховог спровођења потпуно овладао, увршћена су у Фондов 

портфолио програма и након формалног завршетка Пројекта подршке иновацијама у 

Србији. На темељу опредељења Републике Србије и Делегације Европске уније да се 
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настави са њиховом применом, у 2016. години обезбеђена су додатна средства за нове 

јавне позиве у следећој години.  

 

И ове године Фонд је уживао подршку ресорног министарства и Владе 

Републике Србије, као и Европске уније и Светске банке, неопходне за развој 

иновационог еко-система и остваривање своје мисије и визије.   

 

Захваљујемо се свима на подршци и сарадњи на важном заједничком доприносу 

изградњи и јачању иновативног предузетништва у Србији. 

 

 

др Иван Ракоњац, в.д. директора 

Фонд за иновациону делатност  
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1. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност 

Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) је посебно правно лице 

основано Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 

и 55/13 –у даљем тексту: Закон). Уписан је код Агенције за привредне регистре под 

матичним бројем 20154691, ПИБ 104403200 – решење о регистрацији БД 117351. 

1.1. Делатност Фонда за иновациону делатност 

Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја 

програма, пројеката и других активности у области спровођења иновационе политике, а 

нарочито: 

 стручне и друге послове у вези са прибављањем средстава Фонда, управљањем 

тим средствима и њиховим коришћењем; 

 посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из средстава 

међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и 

страних правних и физичких лица, нарочито у областима науке и технологије 

које стратешки документи утврде као приоритетне; 

 вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у 

области иновационе делатности које Фонд финансира, као и потребним и 

расположивим финансијским средствима за њихову реализацију; 

 успостављање сарадње са међународним и домаћим финансијским 

институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања 

иновационе делатности, у складу са иновационом политиком и другим 

стратешким плановима и програмима, као и закљученим међународним 

уговорима за намене утврђене Законом. 

У складу са Законом, Фонд остварује приход из: 

 средстава буџета Републике Србије; 

 донација, прилога, поклона и помоћи; 

 средстава остварених по основу реализације иновације чији је развој Фонд 

финансирао, а у складу са уговором одређеним правима на интелектуалну и 

другу својину; 

 средстава остварених по основу продаје свог удела у власништву привредног 

друштва и других организација, а оствареног улагањем Фонда у развој 

иновација; 

 прихода остварених на основу међународне билатералне и мултилатералне 

сарадње на програмима, пројектима и другим активностима у области 

иновационе делатности; 

 прихода од управљања слободним новчаним средствима Фонда; 

 других извора, у складу са законом. 

Средства Фонда користе се за финансирање иновационе делатности, а нарочито за: 
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 улагања у реализацију и пласман тржишно оријентисаних иновација 

новооснованих привредних субјеката; 

 подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије; 

 остваривање делатности Фонда. 

Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других активности за 

подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије, ако их 

организују и финансирају међународне организације, финансијске институције и тела 

или друга страна и домаћа правна и физичка лица. 

Фонд врши своје пословање по принципима друштвене одговорности и одрживог 

развоја и води рачуна о безбедности и здрављу на раду, као и заштити животне 

средине. 

1.2. Организација и органи Фонда 

Република Србија, односно Влада Републике Србије врши управљачку и контролну 

функцију преко својих представника именованих у Управном и Надзорном одбору 

Фонда. У складу са чланом 45. Закона о иновационој делатности, чланове Управног и 

Надзорног одбора Фонда именује и разрешава Влада РС, док су овлашћења Управног и 

Надзорног одбора утврђена у Статуту Фонда за иновациону делатност. Фондом 

управља Директор.  

 Органи Фонда у 2016. години: 

Први сазив Управног одбора и Надзорног одбора Фонда у складу са чланом 55. Закона 

о иновационој делатности је именован је 3. фебруара 2011. године:  Решењем Владе РС 

број 119-10050/2010-1 именовани су чланови и председник Управног одбора Фонда, 

док су Решењем Владе РС број 119-10049/2010-1 именовани чланови и председник 

Надзорног одбора Фонда. Решењем Владе РС број 119-12773/2015 од 28. новембра 

2015. године Влада Републике Србије именовала актуелног вршиоца дужности 

директора Фонда. 

Током 2016. године, Управни одбор је функционисао у првом сазиву, уз специфичности 

везане за два члана: Ивана Магочевић Либиш била је у оставци од 6. априла 2014. 

године, док је Горан Радосављевић поднео оставку 1. новембра 2012. године због 

именовања на другу јавну функцију– у међувремену, од дана подношења оставке, а 

како би се обезбедило функционисање органа управљања Фонда и целокупно 

оперативно пословање, Горан Радосављевић је фактички учествовао у раду Управног 

одбора. 

Надзорни одбор Фонда је током 2016. године формално постојао у првом сазиву, али  

се није састајао имајући у виду да је председница Надзорног одбора Фонда, Гордана 

Даниловић Грковић, формално надлежна за сазивање седница, 14. маја 2015. године 

поднела оставку, те од тада није формално сазвана седница тог органа. 

 Органи Фонда у 2017. години: 

Дана 31.01.2017. године разрешени су чланови првог сазива Управног одбора Фонда 

(Решење Владе РС 24 број: 119-758/2017 од 31.01.2017. године) и Надзорног одбора 

Фонда (Решење Владе РС 24 број: 119-759/2017 од 31.01.2017. године), а истог дана, 

именован је други сазив оба органа Фонда. Решењем Владе РС 24 број: 119-671/2017 од 
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31.01.2017. године за председника Управног одбора Фонда поново је именован Дејан 

Илић, доктор физичке хемије, док су за чланове именовани: 

 Јелена Грубачић, саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; 

 Вишња Калајџић, самостални сарадник, Јавно предузеће „Поште Србије”; 

 Нада Новосел, помоћник директора Пореске управе у Министарству финансија; 

 Милена Костадиновић, оперативни менаџер у Фонду за иновациону делатност. 

Решењем Владе РС 24 број: 119-672/2017 од 31.01.2017. године за председника 

Надзорног одбора Фонда именован је Саша Дулић, вршилац дужности помоћника 

директора Пореске управе у Министарству финансија, док су за чланове именовани: 

 Николета Илић, професор руског језика, Основна школа „20. октобар”, Београд; 

 Александра Бенковић, менаџер за некретнине из Београда. 

Експертска комисија 

Чланови експертске комисије:  

 Ристо Калске, доскорашњи директор финансирања у Финском Фонду за 

иновације СИТРА, задужен за развој и имплементацију концепта припреме start-

up компанија за инвестиције и за иницијално финансирање виско технолошких 

компанија из приватних и јавних извора; 

 др Лекс де Ланге, извршни директор Zernike Group Holding B.V. и председник 

Управног одбора групације од преко 50 компанија из области истраживања, 

технологија и иновација; извршни директор већег броја фондова ризичног 

капитала; 

 Владета Марјановић, виши директор Go To Market Business Development, Cisco 

Services Cisco Systems; извршни ИТ директор са посебним искуством на пољу 

пословне стратегије и  планирања, стратегије производа, раста продаје, развоја 

пословања и ИТ архитектуре; 

 др Гордана Вуњак-Новаковић, професор биомедицинског инжењеринга и 

директор лабораторије за матичне ћелије и инжењеринг ткива, на Универзитету 

Колумбија у Њујорку; гостујући научник на одељењу здравља, науке и 

технологија, на МИТ у Кембриџу; 

 др Александер Зиеглер-Јонс, Главни представник за науку и трансфер 

технологија на Jackobs Универзитету Бремен, Немачка, са посебним искуством у 

областима комерцијализације интелектуалне својине, развоја предузетништва и 

трансфера технологија. 

Експертска комисија успостављена је одлуком Управног одбора на седницама 

одржаним 22. јула 2011. и 13. јула 2012. године. Чланови Експертске комсије су били 

ангажовани током Пројекта подршке иновацијама у Србији (ИПА 2011), а у 2016. 

чланови Експертке комисје су ангажовани у оквиру Програма сарадње науке и 

привреде (ИПА 2013).  
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1.3. Оперативно функционисање Фонда 

Оперативни буџет Фонда:  Средства за финансирање оперативних трошкова Фонда у 

2016. години обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. 

годину („Службени гласник РС”, бр. 103/15), са раздела Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја 24, Функција 140 – Основно истраживање, Економска 

класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама, програмска активност 0005 – Подршка раду Фонду за иновациону 

делатност. У складу са законом, а на основу Програма распореда и коришћења 

средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2016. 

годину који је утврђен Закључком Владе 05 број 401-696/2016 од 28. јануара 2016. 

године, Фонд је са ресорним министарство потписао уговор о распореду и начину 

коришћења средстава буџетске субвенције намењених финансирању оперативних 

трошкова Фонда у 2016. години. Фонд је и у 2016. години благовремено и уредно 

извештавао ресорно министарство о наменском трошењу буџетских средстава у  складу 

са закљученим финансијским уговором, Финансијским планом и Програмом рада 

Фонда за 2016. годину, као и у складу са пропсима о јавним набавкама и усвојеним 

Планом набавки Фонда за 2016. годину. 

 

Обављање делатности у пословним просторијама Научно-технолошког парка 

„Београд“: Фонд, почев од марта 2014. године, делатност обавља у пословним 

просторијама Научно-технолошког парка „Београд“ (даље у овом пасусу: НТП 

Београд), на адреси у Ул. Вељка Дугошевића бр. 54, а смештен је на првом спрату 

објекта Б4. 

 

У складу са Закључком Владе РС број 022-3124/2015 од 26. марта 2015. године, Фонд је 

одређен као некомерцијални корисник пословних просторија у комплексу научно-

технолошког парка на Звездари, а истим закључком је предвиђено оснивање Друштва 

са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Београд”, које ће управљати 

објектима овог комплекса. У складу са наведеним актом Владе РС, Фонд је у 2016. 

години користио пословне просторије у научно-технолошком парку на Звездари, те је, 

као некомерацијални корисник, плаћао режијске трошкове и трошкове коришћења 

заједничких делова објекта. Ово је потврђено и финансијским уговором између Фонда 

и ресорног Министарства (Уговор о распореду и начину коришћења средстава буџетске 

субвенције намењених финансирању оперативних трошкова Фонда у 2016. години, 

број: 451-03-147/2016-16/3 од 24.02.2016. године) којим су средства буџетске 

субвенције усмерена само на плаћање режијских трошкова, док је обавеза плаћања 

накнаде за коришћење просторија искључена. 

 

Оперативни капацитет Фонда: У складу са извршеном рационализацијом на коју је 

ресорно министарство дало сагласност, Фонд је у 2016. години имао 27 

систематизованих радних места, али је практично функционисао са 17 запослених. 

Наиме, од децембра 2013. године Фонд послује са умањеним бројем запослених, који је 

ефективно додатно умањен у мају 2014. године када је в.д. директора именован из 

редова запослених. И поред несметаног оперативног пословања и успешног обављања 

законом дефинисане делатности Фонда, постоји стална потреба за повећањем броја 

запослених до нивоа на којем је оперативни капацитет Фонда функционисао крајем 

2013. године. У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених 
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у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС), за Фонд је 

утврђен максималан број од 27 запослених. 

1.4. Полазне основе које се односе на остваривање програма рада у 2016. 

години 

Имајући у виду законом дефинисану делатност Фонда, предузете уговорне обавезе на 

међународном нивоу и улогу Фонда у стратешким документима Републике Србије, 

Фонд је у 2016. години поступао  складу са следећим међународним и другим 

уговорима: 

 Уговором о ЕК Гранту ТФ011257 између Републике Србије и Светске банке, 

којим је регулисана имплементација Пројекта подршке иновацијама у Србији 

(Innovation Serbia Project), у делу Извршење пројекта, Одељак I - 

Институционални и остали аранжмани, Члан Б - Финансијски аранжмани, 

Република Србија је, као прималац средстава гранта, преузела обавезу 

правовременог обезбеђивања средстава из свог буџета, како би Фонду, као телу 

које спроводи овај међународни пројекат, омогућило да на одговарајући, 

правовремени и задовољавајући начин настави са спровођењем пројекта током 

читавог његовог трајања; 

 Уговором о ЕК Гранту ТФ 019226 између Републике Србије и Светске банке од 

22. маја 2015. године, предвиђено је да ће Република Србија, као Прималац 

средстава овог гранта, за сваку годину имплементације Пројекта подршке 

истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији (Research, 

Innovation and Technology Transfer Project) чије је трајање уговорено до 31. 

јануара 2018. године, обезбедити одговарајуће финансирање оперативних 

трошкова Фонда за односну годину. Пројекат подршке истраживању, 

иновацијама и трансферу технологије у Србији (Research, Innovation and 

Technology Transfer Project) се финансира из ЕУ ИПА фондова за 2013. годину и 

спроводи се по централизованом систему управљања где је Светска банка 

администратор. Више о овом пројекту је наведено у делу II овог документа – 

Програми и пројекти Фонда за иновациону делатност у 2016. години; 

 Уговор о Директном гранту између Фонда и Министарсва финансија (Сектор за 

уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Department for 

Contracting and Financing of EU Funded Programmes-CFCU) – у даљем тексту: 

Уговор о Директном гранту, је потписан 5. фебруара 2016. године. Уговором о 

Директном гранту се реализује Програм сарадње науке и привреде (Collaborative 

Grant Scheme Program). Програм сарадње науке и привреде се финансира из 

средстава ЕУ ИПА фондова за 2013. годину и суфинансира из буџетских 

средстава Републике Србије, која се обезбеђују од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Укупан износ који је предвиђен за 

финансирање пројеката кроз Програм сарадње науке и привреде износи 3 

милиона евра. Програм сарадње науке и привреде се имплементира у складу са 

правилима дефинисаним Приручником Програма сарадње науке и привреде 

(Collaborative Grant Scheme Program Grant Manual) који је Фонд усвојио дана 7. 
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јула 2016. године, а на који је Светска банка истог дана дала одобрење. Уговор о 

Директном гранту се се спроводи по децентрализованом систему управљања 

преко CFCU; 

 Споразумом о зајму између Републике Србије (Министарство финансија) и 

Међународне банке за обнову и развој (Светска банка), који је потписан 7. 

октобра 2015. године у Лими, а ратификован у Народној скупштини Републике 

Србије 29. децембра 2015. године, регулисана је имплементација Пројекта за 

унапређење конкурентности и запошљавања (Serbia Competitiveness and Jobs 

Project). Предметним Споразумом о зајму Република Србија се обавезала да ће 

обезбедити минимум 0,72 милиона евра за оперативни буџет Фонда у 2016., 

2017. и 2018. години као и 2,7 милона евра у 2016., 2017. и 2018. години за 

финансирање Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација уз 

коришћење успостављеног процеса међународне рецензије и независне 

Експертке комисије. Поред тога, Република Србија се такође обавезала да ће 

обезбедити минимум по 0,9  милона евра у 2017. и 2018. години за операције и 

услуге централне Канцеларије за трансфер технологије у оквиру Фонда. Горе 

наведене обавезе Републике Србије представљају део  услова за повлачење дела 

средстава зајма у складу са предметним Споразумом о зајму. Законом о буџету 

РС за 2016. годину, Фонду нису распоређена наведена средства;  

 Када је реч о европским интеграцијама, у Преговарачкој позицији Републике 

Србије за Поглавље 25 – „Наука и истраживање“, која је усвојена Закључком 

Владе РС 05 Број: 337-10313/2016 од 27.10.2016. године, Фонд  је означен као 

значајан актер иновационог система Републике Србије, пре свега у контексту 

имплементације принципа Иновационе уније, водеће стратегије ЕУ у области 

иновација, и то кроз наставак имплементације успостављених механизама за 

подршку иновативним компанијама, рад централне Канцеларије за трансфер 

технологије и учествовање у унапређењу и прилагођавању законског оквира за 

развој иновационе делатности. У оквиру процеса преговора за приступање 

Републике Србије Европској унији, у Бриселу је 13. децембра 2016. године 

одржана Међувладина конференција о приступању Републике Србије Европској 

унији на којој је отворено и привремено затворено (до затварања свих 35 

преговарачких поглавља) Преговарачко поглавље 25 – наука и истраживање. 

Поглавље 25 не подразумева конкретна мерила и не захтева израду посебног 

акционог плана, а Преговарачка позиција Републике Србије садржи активности 

које се односе на даљи процес усаглашавања законодавног и институционалног 

оквира са правним тековинама и стандардима ЕУ у областима науке, 

истраживања и иновација.   
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2. Пројекти и програми финансирања Фонда за 

Иновациону делатност у 2016. години 

2.1. Програм раног развоја (Mini Grants Program) и Програм 

суфинансирања иновација (Matching Grants Program) 

Програм раног развоја (Mini Grants Program) је намењен приватним микро и малим 

предузећима у раним фазама развоја, која поседују технолошку иновацију и имају 

потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, као и јасну тржишну потребу. Циљ 

Програма раног развоја је подстицање иновативних компанија заснованих на знању, 

тако што ће обезбедити финансирање тржишно оријентисаних иновативиних 

технологија и услуга са високим потенцијалом комерцијализације. 

Пројекат са којим се аплицира за Програм раног развоја мора бити планиран за период 

од 12 месеци и може бити из свих поља науке и технологије, у свим индустријским 

секторима. Подносилац Пријаве мора бити приватно микро или мало предузеће, 

основано у Србији, пре не више од 3 (три) године, у време пријаве, са већинским 

српским власништвом. Кроз овај програм, Фонд додељује суфинансирање у 

максималном износу до 80.000 евра по пројекту и може обезбедити максимално до 85% 

укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у износу 

од минимум 15% укупног буџета пројекта. 

Програм суфинансирања иновација (Matching Grants Program), има за циљ повећање 

улагања приватног сектора у пројекте технолошког развоја и комерцијализације за нове 

и унапређене производе и услуге. Програм суфинансирања иновација намењен је да 

помогне предузећима која настоје да обезбеде значајна финансијска средства за 

развојни циклус и покривање високих трошкова за пренос истраживања у комерцијално 

одржив производ. Поред тога, Програм суфинансирања иновација ће помагати 

предузећима у развоју активности везаних за истраживање и развој, у успостављању 

сарадње са стратешким партнерима из приватног сектора и партнерима за истраживање 

и развој. 

Подносиоци Пријава су приватна, микро, мала и средња предузећа, основана у Србији, 

која поседују технолошку иновацију или потенцијал за стварање нове интелектуалне 

својине, конкурентску позицију на глобалном/локалном нивоу и јасну тржишну 

потражњу. Кроз овај програм, Фонд додељује суфинансирање у максималном износу до 

300.000 евра по пројекту и може обезбедити максимално до 70% укупног буџета 

пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у износу од минимум 

30% укупног буџета пројекта. Максимални период имплементације за финансиране 

пројекте је до 24 месеца. 

Фонд је у 2016. години спровео следеће активности: 

 Током прва два квартала 2016. године, Фонд је радио на завршним активностима 

финалног надзора имплементације (контрола финалних извештаја) финасираних 

пројеката кроз Програм раног развоја и Програм суфинасирања иновација који 
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су се финансирали кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији (Innovation 

Serbia Project, IPA I 2011, компонента 2 – Support Human Capital Development 

Research); 

 У 2016. години обављена је независна финансијка ревизија Пројекта подршке 

иновацијама у Србији. Извештај о ревизији за 2015. и 2016. годину је достављен 

Светској банци; 

 Фонд је у фебруару 2016. године урадио завршни извештај о имплеметацији 

Пројекта подршке иновацијама у Србији кога је у складу са Уговором о ЕК 

Гранту бр. ТФ011257 потписаног 5. децембра 2011. године послао Светској 

банци; 

 У сарадњи са Свестком банком, Фонд је током 2016. године радио на изради 

“Implementaion Completion Report” (формални документ Светске банке) у виду 

достављања података и коментара током различитих фаза израде извештаја; 

 Дана 13. јуна 2016. године је усвојен Приручник за извештавање и праћење 

royalty плаћања, одобрен од стране Светске банке. Приручник је креиран са 

циљем да корисницима гранта у оквиру Програма суфинансирања иновација 

пружи јаснији увид у принципе и правила извештавања на основу royalty 

компоненте након завршетка пројекта. Додатно, успостављен је систем праћења 

извештавања компанија који се базира на шестомесечним извештајима о продаји 

иновативних производа и/или услуга које су развијене као резултат успешне 

имплементације пројекатa; 

 Средства за наставак спровођења Програма раног развоја и Програма 

суфинансирања иновација обезбеђена су према Споразуму о зајму за Пројекат за 

унапређење конкурентности и запошљавања за период 2016-2018 године. 

Међутим, како ова  средства  у 2016. години нису била опредељена у буџету 

Републике Србије, Фонд у 2016. години није био у могућности да спроведе нове 

јавне позиве у оквиру ова два програма. Фонд је у 2016. години радио на 

ревизији приручника за Програм раног развоја и Програм суфинанирања 

иновација у сарадњи са Светском банком, која, према одредбама Уговора о зајму 

за Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања одобрава приручник 

за Програм раног развоја и за Програм суфинансирања иновација заједно са 

пратећом документацијом; 

 Фонд је у 2016. години радио на припреми апликације из средстава ИПА 

фондова за 2014. годину заједно са ИПА јединицом ресорног министарства уз 

стручну помоћ међународног експерта ангажованог преко Сектора за уговарање 

и финансирање програма из средстава Европске уније. 
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2.2. Програм трансфера технологије 

Фонд је почев од 2015. године, у оквиру прве компоненте Пројекта подршке 

истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији (Research, Innovation and 

Technology Transfer Project), успоставио активности централне Канцеларије за трансфер 

технологије (у даљем тексту: КТТ или Канцеларија за трансфер технологије), која 

пружа подршку локалним канцеларијама за трансфер технологије, 

научноистраживачким организацијама, као и другим организацијама које пружају 

подршку иновацијама, са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност 

поготово у погледу закључивања уговора са компанијама из приватног сектора и 

пратећим трансакцијама. Функционисање централизоване канцеларије има за циљ да 

ојача национални капацитет за трансфер технологије и њено постојање је планирано 

током трајања овог међународног пројекта, а уколико се достигну задати циљеви и 

обезбеде одговарајућа финансијска средства, и након његовог завршетка. Укупан износ 

средстава за ову компоненту пројекта износе 1.185.000,00 евра. Средства за 

финасирање овог пројекта су обезбеђена из ЕУ ИПА фондова за 2013. годину. 

Фонд је у 2016. години спровео следеће активности: 

 До краја првог квартала 2016. године, Фонд је припремио Програм трансфера 

технологије (Програм ТТФ) кога је одобрила Светска банка. Програм ТТФ 

подразумева следећа документа: Упутство/Приручник о Програму ТТФ, 

Уговор о поверљивости података, Образац о откривању проналаска, Образац 

пријаве за услуге, Матрица за процену нивоа технолошке спремности (TRL 

матрица), Упитник о процени утицаја на животну средину, Образац 

развојног плана, Уговор о услугама комерцијализације без финасирања и 

Уговор о услугама комерцијализације и услугама финансирања, Тројни 

уговор о плаћању између Фонда, добављача и корисника финансирања; 

 30. марта 2016. године Фонд је објавио позив за подношење пријава 

пројеката. Тиме је истраживачима у Србији стављена на располагање 

стручна и фининсијска помоћ са циљем примене резултата научних 

истраживања у пракси;  

 Почетком 2016. године потписани су споразуми са универзитетима у 

Београду, Нишу и Новом Саду у вези са спровођењем Програма ТТФ, чиме 

је створен оквир за сарадњу Фонда са овим институцијама, како би се 

резултати истраживања који имају потенцијал да постану иновације 

понудиле привреди; 

 Комуникациона стратегија и план комуникације са одговарајућим буџетом је 

финализован у првом кварталу 2016. године; 

 Полугодишњи и квартални извештаји о напретку су редовно достављани 

Светској банци током 2016. године;  
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 У првом кварталу 2016. године пуштен је у рад е-портал Фонда, кроз кога је 

организовано онлајн пријављивање на ТТФ програм; 

 У првом кварталу 2016. године, ангажован је пружалац услуге за креирање 

визуелног идентитета ТТФ програма; 

 Март – новембар 2016. године: Одржано је укупно 18 сесија на 

Универзитетима у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу где је 

потенцијалним корисницима представљен Програм ТТФ; 

 Током фебруара и марта израђен је план обука у оквиру прве компоненте 

Пројекта. План обуке је одобрен од стране Светске банке 26. априла 2016. 

године; 

 28. марта је одржана инфо сесија са новинарима где су уредници 5 медијских 

кућа упознати са детаљима Програма ТТФ; 

 7. априла 2016. године је потписан уговор са адвокатском канцеларијом за 

пружање правних услуга Фонду у оквиру прве компоненте Пројекта – 

поступак укључује расписивање конкурса, пријем писама заинтересованости, 

оцењивање писама заинтересованости, израду захтева за достављање понуде, 

оцену понуде, вођење преговора, потписивање уговора о ангажовању, 

праћење извршења уговора итд; 

 Март и април 2016. године: Поступак ангажовања независне ревизорске куће 

која ће обавити прву ревизију предметног Пројекта и то за период од почетка 

ефективности Пројекта закључно са 31.12.2016. године; Уговор је потписан 

12. априла са ревизорском кућом KPMG; 

 13. маја 2016. године је потписан уговор са адвокатском канцеларијом која ће 

обезбедити неопходну помоћ подржаним пројектима у вези са писањем 

патентних пријава у оквиру ТТФ Програма и другим активностима заштите 

права интелектуалне својине – поступак укључује расписивање конкурса, 

пријем писама заинтересованости, оцењивање писама заинтересованости, 

израду захтева за достављање понуде, оцену понуде, вођење преговора, 

потписивање уговора о ангажовању, праћење извршења уговора итд; 

 27. маја 2016. године ангажована је консултанска фирма која ће обављати 

евалуацију пријављених иновација у оквиру ТТФ Програма – поступак се 

састојао од расписивања конкурса, пријема писама заинтересованости, 

оцењивање писама заинтересованости, израде захтева за достављање понуде, 

оцену понуде, вођење преговора и потписивања уговора; 

 Од априла до децембра 2016. године, извршен је пријем пријава за Програм 

ТТФ који укључује пријем описа проналазака/интелектуалних добара којим 

се дефинише потенцијални производ/услуга која би могла да се развије; 
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 Прва пријава на ТТФ Програм је примљена 3. јуна 2016. године. До краја 

године укупно је примљено 7 пријава. Од 7 поднетих пријава три су 

одобрене, две су одбијене, једна је повучена од стране подносиоца а једна је 

до краја године још увек била у процесу евалуације; 

 По потреби током целе године: Ажурирање плана набавки прве компоненте 

Пројекта; Последња одобрена верзија плана набавки одобрена је од стране 

Светске банке 14. октобра 2016. године; 

 У току 2016. године организоване су 4 мисије Светске Банке у вези са првом 

компонентом Пројекта: 

- 27. марта – 2. априла 

- 16.- 24. јуна 

- 12.- 16. септембра 

- 29. новембра – 10. децембра 

 

Прва компонента Пројекта се спроводи према утврђеним индикаторима 

успешности, који омогућавају праћење активности КТТ и процену утицаја њених 

активности
1
: 

 

Индикатор 
Година 1 Година 2 Година 3 

план оств план оств. план оств. 

Број потписаних уговора са 

комерцијалним партнерима 
0 0 1 0 3  

Број успостављених сервисних линија 

за подносиоце пројеката 
0 1 2 3 5  

Број иницираних трансакција 0 0 10 0 25  

Број обављених трансакција 0 0 7 0 15  

Број ТТО и других организација за 

подршку истраживању и развоју 

укључених у програм КТТ 

2 3 3 4 5  

 

 

 Индикатори су утврђени у кумулативној вредности за сваку годину, у односу 

на године трајања Пројекта, који је ефективно почео 1. јула 2015. године и 

траје до 31. јануара 2018. године. 

 

                                                           
1
 Уколико су испуњени други услови за несметано спровођење Пројекта, у складу са одредбама 

закључених међународних уговора. 
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2.3. Програм сарадње науке и привреде 

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте ИПА 2013 

Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији 

(Research, Innovation and Technology Transfer Project) уз техничку помоћ Светске банке. 

Основни циљ Програма сарадње науке и привреде је подстицање сарадње између 

приватног сектора и јавних научноистраживачких организација на пољу стварања нове 

интелектуалне својине са тржишном вредношћу и применом. 

Корисници средстава су конзорцијуми који развијају нове комерцијално применљиве 

технологије, услуге и производе из свих области науке и технологије. Конзорцијуми 

морају бити сачињени од најмање једне српске компаније у приватном власништву и 

једне регистроване научноистраживачке институције. Кроз овај програм, Фонд 

додељује суфинансирање у максималном износу до 300.000 евра по пројекту и може 

обезбедити максимално до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање 

од стране конзорцијума у износу од минимум 30% укупног буџета пројекта. 

Максимални период имплементације за све финансиране пројекте је до 24 месеца. 

Имплементација Програма траје 36 месеци и финансира се из средстава ЕУ ИПА 2013 

фондова, у износу од 2,4 милиона евра, док Република Србија, преко Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, издваја 1 милион евра. Уговор о Директном 

гранту између Фонда и Министарства финансија одн. Сектора за уговарање и 

финансирање програма из средстава ЕУ, којим се дефинише имплементација овог 

инструмента, потписан је 5. фебруара 2016. године.  

Фонд је у 2016. години спровео следеће активности: 

 Уговор о директном гранту са CFCU је постао ефективан 30. марта 2016. 

године; 

 У другом кварталу Фонд је припремио комплетну документацију везано за 

спровођење Програма сарадње науке и привреде, и ова документација је 

одобрена од стране Светске банке 18. маја 2016. године;  

 У другом кварталу дизајниран је, успостављен и пуштен у рад портал за 

пријављивање пројеката за Програм сарадње науке и привреде; 

 Током другог и трећег квартала уговорени су пружаоци консултантских 

услуга неопходних за реализацију јавног позива, у складу са обавезујућим  

ЕУ процедурама – уговорени су стручњак за ПРАГ процедуре, независни 

међународни рецензенти и независна експертска комисија; 

 У другом кварталу је израђен визуелни идентитет Програма сарадње науке и 

привреде и исти је одобрен од стране Делегације ЕУ; 
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 21. јуна 2016. године објављен је јавни позив за достављање пријава 

пројеката, уз организовање званичног догађаја којем су присуствовали 

представници приватног сектора, научноистраживачке заједнице, јавних 

институција и медија; 

 Током јула, августа и септембра, припремљене су и спроведене промотивне 

активности и пружање инструкција за апликанте, у оквиру 6 презентација 

(инфо сесија) у различитим градовима у Србији, као и кроз 10 радионица 

организованих за све заинтересоване; 

 Током јуна, јула, августа и септембра, портал Фонда био је отворен за пријем 

пријава пројеката; 

 У октобру је набављена опрема за потребе спровођења Програма сарадње 

науке и привреде (канцеларијски намештај и мултифункционални уређај за 

штампање, уз сервер за мрежно складиштење); 

 У октобру је такође уговорен независни стручњак за процену утицаја на 

животну средину;  

 21. септембра  2016. године завршен је рок за достављање пријава пројеката 

и покренут је процес независне међународне евалуације пријављених 

пројеката. Укупно 96 пријава пројеката је достављено у оквиру јавног 

позива; 

 Крајем септембра, обављен је преглед подобности свих пријављених 

пројеката; 

 Почетком новембра завршена је првостепена евалуација пројеката и донета 

је одлука о ужем избору, при чему је 28 пројеката уврштено у ужи избор; 

 У новембру су спроведене директне посете апликантима чији су пројекти 

уврштени у ужи избор; 

 Почетком децембра спроведена је финална евалуација и одабир пројеката за 

финансирање од стране независне експертске комисије. 14 пројеката је 

одобрено за финансирање, уз учешће Фонда од укупно 3 милиона ЕУР и 

овом приликом је одржан свечани догађај поводом званичног проглашења 

добитника финансирања; 

 Крајем децембра одржана је детаљна обука о процедурама извештавања и 

правилима имплементације пројеката за све добитнике финансирања; 

 У другом кварталу је оформљен Одбор за управљање пројектом и потом су 

до краја године одржане две седнице, у јулу и децембру; 
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 Достављена су три квартална наративна извештаја у процесу извештавања 

према CFCU; 

 Спроведене су разне пратеће активности (анализе основних карактеристика 

пријављених пројеката, прикупљање података, припрема статистике, итд.) 

које омогућавају и обезбеђују несметану имплементацију друге компоненте 

Пројекта, у складу са условима Пројекта и закљученим међународним 

уговорима. 

Доле су приказани индикатори за праћење Програма сарадње науке и привреде и 

процену утицаја њених активности
2
: 

 

Индикатор 
Циљ за 2016. 

годину 

Остварено 

у 2016. 

години 

Циљ за цео 

Пројекат 

Број створених нових веза између 

научноистраживачких институција и компанија 

из приватног сектора 

5 6 5 

Број имплементираних заједничких иницијатива 

између научноистраживачких институција и 

приватног сектора 

5 0 5 

Број развијених нових производа и/или услуга 0 0 5 

Припремљена објава јавног позива за 

достављање пријава пројеката уз пратећи сет 

тендерске документације за пријаву, 

у складу са захтевима грант шеме 

1 1 1 

Организовано најмање 5 инфо сесија 5 6 5 

Организовано најмање 10 радионица 10 10 10 

Примљено најмање 15 пријава пројеката 15 96 15 

Најмање 10 конзорцијума одобрено за 

финансирање кроз Програм сарадње науке и 

привреде 

10 14 10 

Најмање 5 организација за подршку иновацијама 

и/или научноистраживачких организација 

усвојило праксу трансфера технологије 

0 0 5 

Најмање 5 корисника гранта у потпуности 

усвојило стандарде извештавања у складу са 

обавезујућим ЕУ процедурама 

0 0 5 

Развијен и примењен комплет упутстава за 

мониторинг и пратеће мониторинг чек-листе 
1 0 1 

                                                           
2
 Уколико су испуњени други услови за несметано спровођење Пројекта, у складу са одредбама 

закључених међународних уговора. 
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Најмањи број запослених у Фонду за иновациону 

делатност обучених за имплементацију 

обавезујућих ЕУ процедура 

8 0 8 

Организовани свечани догађаји за почетак и 

завршетак друге компоненте Пројекта: минимум 

100 присутних званица по догађају 

1 1 2 (1+1) 

 

2.4.  Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western 

Balkan Enterprise Development and Innovation Facility-WB EDIF) 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF) је регионална 

иницијатива за стварање платформе финансијске подршке иновативним малим и 

средњим предузећима (МСП) са високотехнолошким потенцијалом, чије je 

финансирање одобрено у децембру 2011. године кроз Инвестициони оквир Западног 

Балкана. Мала и средња предузећа ће, кроз ову платформу, моћи да приступе 

финансирању кроз четири комплементарна механизма финансијске подршке: 

1. Фонд за иновативна предузећа (Еnterprise Innovation Fund – ENIF) – Фонд 

ризичног капитала за финансирање иноватних МСП у почетној фази 

развоја; 

2. Фонд за развој предузећа (Еnterprise Expansion Fund – ENEF) – Фонд 

развојног капитала који ће се фокусирати на већ успостављена МСП која 

имају висок потенцијал за раст; 

3. Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF) – 

која ће значајно побољшати могућности за МСП за приступ финансирању 

од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања, 

путем осигурања кредитног портфолија финансијским посредницима; 

4. Техничка подршка (Тechnical Assistance Facility – TA) – која има за циљ да 

унапреди регулаторни оквир од значаја за иновативна МСП са високим 

потенцијалом раста, кроз подршку земљама учесницама овог програма 

при спровођењу приоритетних реформи. 

Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 337-1952/2012 од 22. марта 2012. године, 

Фонд је одређен као овлашћени имплементатор овог програма и институција надлежна 

да предузима активности и потписује документа која уређују образовање и 

функционисање Фонда за иновативна предузећа (ENIF) и програма у целини, као и да 

приступи поступку уговарања и имплементирања активности овог програма. У складу 

са наведеним, Фонд ће настојати да координише активности са земљама региона које 

учествују у програму. 

Уколико буде потписан Уговор о приступању фонду ENIF (Уговор о упису капитала у 

вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. – Subscription Agreement relating to 

Enterprise Innovation Fund C.V.), планирано је предузимање активности у складу са 
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правилима пословања фонда и инвестиционом шемом о механизмима улагања, пре 

свега кроз укључивање Фонда у активности фонда ENIF у складу са правима и 

обавезама Србије и спровођење активности промоције и представљања иницијатива у 

оквиру целог програма. 

Укупна контрибуција Републике Србије у овом програму износи 1.328.000,00 евра. 

Имајући у виду да Фонд има на располагању прву траншу укупне контрибуције, која се 

налази на рачуну Фонда и којој је сачувана вредност. Очекује се да целокупан програм, 

кроз координирану примену комплементарних компоненти, подстакне и убрза развој 

здравог сектора ризичног капитала у региону и донесе значајне инвестиције у 

компаније у Србији. Имајући у виду да је укључивање Србије у овај програм 

посредством Фонда оцењено као ефикасно и у неспорном интересу домаћих МСП, 

Фонд и у 2016. години наставио да ради на реализацији иницијално утврђених циљева и 

унапређењу привредног окружења и националног иновационог система. 

У оквиру ENIF, прве инвстиције на нивоу западног Балкана су се десиле у 2016. години 

и то у три српска предузећа.  

Закључком 24 Број: 119-4818/2016 од 24. маја 2016. године, Влада Републике Србије је 

именовала новог члана и заменика члана Светодавне групе програма „Програм за 

развој предузећа и иновације Западног Балкана” (Platform Advisory Group – PAG) као 

представнике Републике Србије у оквиру овог регионалног програма. Представници 

Србије у оквиру Саветодавне групе програма су Катарина Обрадовић Јовановић, 

помоћник министра привреде у својству члана и Милена Костадиновић, оперативни 

менаџер Фонда у својству заменика члана. 

У 2016. години представници Србије су узели учешће на састанцима Светодавне групе 

програма, који су одржани 22. јуна и 14. децембра 2016. године. 
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3. Остале активности током 2016. године 

3.1. Рад Преговарачке групе 25 – Наука и истраживање 

Преговарачко поглавље 25 је отворено и привремено затворено 13. децембра 2016. 

године на Међувладиној конференцији о приступању Републике Србије Европској 

унији, до затварања свих 35 преговарачких поглавља. Ово је значајан корак у оквиру 

процеса преговора за приступање Републике Србије Европској унији, у којем ће Фонд 

задржати битну улогу, а чије одвијање зависи од динамике отварања осталих поглавља. 

3.2. Учешће у раду TAFTIE асоцијације 

Фонд је у 2016. години наставио са активним учешћем у раду TAFTIE асоцијације, у 

чије је чланство примљен 2013. године, као једна од значајних европских иновационих 

агенција. Кроз TAFTIE асоцијацију, група од 28 организација из 25 европских земаља, 

која управља годишњим финансирањем иновација у износу од преко 8 милијарди евра, 

успоставила је интензивну сарадњу у области спровођења националних иновационих 

политика. Учествовањем у раду појединих радних група Фонд као активна чланица 

удружења TAFTIE je у 2016. години радио на побољшању процеса како би се осигурала 

максимална стручност, транспарентност и ефикасност у свим фазама спровођења 

иновационих програма. 

3.3. Активности у оквиру ЕУ пројекта „MAIN“ 

Фонд је и у 2016. години наставио да спроводи ЕУ пројекат под називом Mastering 

innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-

graduate curricula in innovation management (MAIN) заједно са 14 партнера из Србије, 

Немачке, Грчке, Аустије и Словеније. На нивоу пројекта, за 2016. годину су изведени 

LLL (lifelong learning) курсеви у области менаџмента иновација на којима су партнери 

радили током 2015. и 2016. године, такође мастер студије из области менаџмента 

иновација су отпочеле. Пројекат је продужен до 30. новембра 2017. године. 

3.4. Локално Slush такмичење 

Фонд је уз подршку амбасаде Финске и ове године организовао локално Slush 

такмичење за иновативне компаније. Ово такмичење се организује сваке године, и то је 

прилика да се иновативне компаније из Србије представе на једној од највећих 

европских стартап конференција која се одржава у Финској.  

Домаће стартап компаније у Србији имале су јединствену прилику да представе своје 

идеје у области друштвених иновација и квалификују се за конференцију у Финској. 

Slush је дводневна конференција намењена стартап компанијама, која се одржава сваке 

године у новембру у престоници Финске. Србију је на kонференцији Slush представљао 

OrganicNet. 

3.5. Сарадња са осталим партнерима 

Фонд је у току 2016. године одржавао сталне односе и сарадњу са надлежним 

институцијама, пре свега ресорним Министарством просвете, науке и технолошког 
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развоја, Делегацијом Европске уније, Министарством финансија и Сектором за 

уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Светском банком, 

Министарством привреде, али и осталим партнерима (Привредна комора Србије, Завод 

за интелектуалну својину итд.), амбасадама страних земаља са којима постоји 

дугогодишња успешна сарадња, затим међународним и домаћим институцијама и 

инвеститорима на националном, регионалном и међународном нивоу (Serbian Private 

Equity Association, USAID, UNDP, ICT hub, IMPACT hub, Balkan Venture Forum, 

Southeast Venture Capital итд.).  
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4. Најважније вести и догађаји у 2016. години 

18. јануар 2016. године – Амбасадор Финске у посети Фонду за иновациону 

делатност 

 

Његова екселенција Перти Иконен, амбасадор Финске у Београду, почетком године 

посетио је Фонд за иновациону делатност. Тема састанка са в.д. директором Фонда 

Иваном Ракоњцем била је продубљивање сарадње између Фонда и Амбасаде.  

Од почетка свог рада Фонд блиско сарађује са сродним интитуцијама из Финске, попут 

финског иновационог фонда SITRA и агенције за финансирање иновација TEKES, а 

истакнути фински стручњак у области финансирања иновација Ристо Калске члан је 

Експерске комисије Фонда. Прошле године Министарство спољних послова Финске и 

Фонд за иновациону делатност заједно су организовали прво локално такмичење 

домаћих стартап компанија у области друштвених иновација и обезбедили учешће 

победника на глобалној конференцији о иновацијама у Хелсинкију.   

16. март 2016. године – Висока делегација Белорусије у посети Фонду за 

иновациону делатност  

 

Висока делегација Белорусије која је боравила у дводневној званичној посети Србији 

посетила је Фонд за иновациону делатност. Делегацију су чинили високи званичници 

белоруских државних институција за унапређење науке и иновација, а у Београду су 

боравили у оквиру дводневног 7. заседања Међувладине белоруско-српске комисије за 

научно-техничку сарадњу, у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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Састанку су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  

Тим Фонда представио је резултате Пројекта подршке иновацијама у Србији, који је 

Фонд спроводио у периоду 2011-2016, и најавио скорашњи почетак спровођења 

Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији.  

Поред Фонда за иновациону делатност, гости из Белорусије посетили су компанију 

Eon+, која је добила финансијску подршку Фонда у оквиру Пројекта подршке 

иновацијама у Србији, и Пословно-технолошки инкубатор техничких фактултета, 

смештене у Научно-технолошком парку „Београд“. 

28. март 2016. године – Иновације за чвршће везе привреде и науке– сарадња 

Фонда и Привредне коморе Србије 

 

Привредна комора Србије и Фонд за иновациону делатност потписали су Меморандум 

о сарадњи, са циљем јачања заједничке подршке развоју иновација, унапређењу 

иновативности, као и повезивању научноистраживачког сектора са привредом. 

У духу Меморандума о сарадњи, Привредна комора Србије је у наредним месецима 

била домаћин скупова које је Фонд организовао поводом почетка програма за трансфер 

технологије – Програма ТТФ, Програма сарадње науке и привреде. 

30. март 2016. године – Подршка истраживачима у Србији: обележен почетак 

програма за трансфер технологије (Програм ТТФ) 

 

Комерцијализација резултата научних истраживања повезивањем истраживача на 

факултетима и институтима са приватним сектором, као и јачање центара за трансфер 
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технологије на универзитетима у Србији главни су циљеви Програма ТТФ, који је 

представљен стручној јавности на скупу одржаном у Привредној комори Србије. 

Програм ТТФ је пилот програм за подршку научноистраживачкој заједници у Србији. 

Локалним центрима за трансфер технологије при универзитету у Београду, Нишу, 

Крагујевцу и Новом Саду, као и државним научноистраживачким институтима он 

омогућава да за развој истраживања која имају комерцијални потенцијал нађу партнера 

у приватном сектору и своју иновацију изнесу на тржиште. 

18. мај 2016. године – Потписан Меморандум о разумевању са Универзитетом у 

Београду  

 

Потписивањем Споразума о сарадњи, Универзитет у Београду и Фонд за иновациону 

делатност званично су обележили почетак заједничког рада на Програму ТТФ. 

Споразум су у Ректорату Универзитета у Београду потписали ректор Универзитета 

проф. др Владимир Бумбаширевић, и в.д. директор Фонда за иновациону делатност др 

Иван Ракоњац. 

Универзитету у Београду је најстарија и највећа високошколска установа која је 

посвећена академској изврсности, што је и подржано позицијом Универзитета на 

Шангајској листи, на којој се налази међу 400 најбољих светских универзитета. 

31. мај 2016. године – Потписан Меморандум о разумевању са Универзитетом у 

Новом Саду 

 

Након београдског универзитета, и Универзитет у Новом Саду потписао је са Фондом 

за иновациону делатност Меморандум о разумевању, чиме се и званично укључио у 

Програм ТТФ. 

У оквиру Програма ТТФ Фонд располаже и фондом од укупно 300.000 евра која ће по 

потреби бити утрошена на припремање иновација за комерцијалну употребу. Приступ 

овим средствима имају Универзитет и његове чланице преко Дунавског центра за 

трансфер технологија Универзитета у Новом Саду. 
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3. јуни 2016. године – Бразилска „Група за иновације“ посетила Фонд 

 

Делегација неколико бразилских институција, која се неформално представила као 

Група за иновације, посетила је Фонд за иновациону делатност. 

Групу су чинили представници Фондације за подршку истаживањима FAPESP, 

Бразилске банке за развој, Бразилског форума за интернет ствари, Политехничке школе 

Универзитета у Сао Паолу, и бразилског огранка компаније Дилоит. Они су повезани 

заједничким програмима унапређења сарадње академске заједнице и приватног сектора 

у области развоја иновација. 

Делегација је боравила у Србији у оквиру IоТ Wеек 2016, конференције о интернету 

ствари, чији је Београд ове године био домаћин од 31. маја до 2. јуна. Организатори 

конференције су међународна организација IоТ Forum и домаћа компанија DunavNet из 

Новог Сада, чији је спиноф DNET био корисник финансијске подршке Фонда за 

иновациону делатност.  

3. јун 2016. године – Потписан Меморандум о разумевању  са Универзитетом у 

Нишу и Фонда за иновациону делатност 

 

Универзитет у Нишу и Фонд за иновациону делатност потписали су Споразум о 

разумевању, чиме се ова високошколска установа и званично прикључила Програму 

ТТФ за подршку научноистраживачкој заједници у Србији. Споразум су потписали 

ректор проф. др Драган Антић и в.д. директор Фонда Иван Ракоњац.  

Потписивање овог споразума и партнерство са Фондом представља подршку 

истраживачима и бољем и бржем развоју примењеног научног рада, реализацији 

започетих пројеката, али и могућности да се њиховом комерцијализацијом помогне 

развоју научне заједнице. Тиме би се остварио и један од дугорочних  циљева 

Универзитета, стварање повољних услова за останак младих стручњака у земљи. 
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21. јуни 2016. године – Покретање Програма сарадње науке и привреде 

 

Нови програм донација за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у 

Србији представљен је јавности на скупу у Привредној комори Србије. 

Програм сарадње науке и привреде спроводи Фонд за иновациону делатност, а 

финансирају га Европска унија, у износу од 2,4 милиона евра и Република Србија, у 

износу од 1 милион евра, док  1 милион евра долази из приватног сектора. Осмишљен 

је уз техничку помоћ Светске банке, такође из средстава Европске уније. 

Сврха Програма је подстицање сарадње између приватних предузећа и јавних 

научноистраживачких организација у Србији, како би се кроз заједничке развојне 

пројекте створили иновативни производи, услуге и технологије са тржишном 

применом. У оквиру овог програма, Фонд обезбеђује бесповратна средства у износу до 

300.000 евра по пројекту. 

24. јуни 2016. године – Представници пословних удружења из земаља ЕУ у посети 

Фонду за иновациону делатност 

 

Међународна делегација пословних организација у саставу од 15 представника 

националних привредних комора, Европске комисије, удружења женских и младих 

предузетника, асоцијација за трговину и међународну сарадњу, агенција за иновације и 

неколико пословних удружења упознали су се са програмима подршке иновацијама из 

порфолија Фонда – Пројектом подршке иновацијама у Србији, Програмом ТТФ и 

Програмом сарадње науке и привреде.  

Посету је организовала Делегација Европске уније у Србији. 
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14. јули 2016. године – Почетак промоције Програма сарадње науке и привреде 

 

Скупом у Нишу, пре око 120 привредника и чланова научноистраживачке заједнице, 

тим Фонда за иновациону делатност започео је промоцију Програма сарадње науке и 

привреде. Осим у Београду, током јула и августа Програм је представљен 

потенцијалним корисницима у још четири града - Новом Саду, Крагујевцу, Чачку и 

Новом Пазару.  

Ове презентације Фонд је организовано у сарадњи са регионалним привредним 

коморама и развојним агенцијама. 

2. август 2016. године –  Иновациони фонд Либије у посети Србији 

 

Биоматеријали и регенеративна медицина, менаџмент у области иновација, и сарадња 

научноистраживачког сектора и привреде области су рада Либијске орзанизације за 

истраживања, науку и технологију LASTAR, чији су представници посетили Фонд за 

иновациону делатност и Научно-технолошки парк “Београд”. 

Посета је уприличена у оквиру сарадње Фонда и Иновационог центра Машинског 

факултета, домаћина либијске делегације. 

1. септембар 2016. године – Одржано друго по реду годишње такмичење за Slush 

2016 
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Уз подршку Амбасаде Финске, по други пут је у Фонду за иновациону делатност 

одржано домаће такмичење за Slush 2016 – годишњу смотру стартапа, инвеститора и 

медија која се сваке године одржава у Хелсинкију. 

17. новембар 2016. године – Свечани пријем поводом одласка OrganicNet на Slush 

2016 

 

ОrganicNet је представник Србије на једном од највећих европских скупова посвећених 

иновацијама – Конференцији Slush у Финској, од 30. новембра до 1. децембра 2016. 

Поводом њиховог одласка у Хелсинки, амбасада Финске и Фонд за иновациону 

делатност приредили су свечани испраћај.  

OrganicNet је онлајн платформа која повезује произвођаче органске хране и оне који 

желе да живе и да се хране здраво, подршка је органском покрету и промовише и 

подржава вредности и принципе органске производње. 

Награђују се одрживе друштвене иновације које доприносе побољшању квалитета 

живота и заштити животне средине, а победници добијају обуку из развоја пословања и 

прилику да наступе пред колегама из целог света и инвеститорима – у оквиру IMPACT 

акцелератора и на Конференцији.  

9. децембар 2016. године – Свечана објава иновативних пројеката који су добили 

финансирање у оквиру Програма сарадње науке и привреде 
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На свечаности у Привредној комори Србије објављени су називи четрнаест 

иновативних пројеката у Србији који су добили финансијску подршку Европске уније у 

оквиру Програма сарадње науке и привреде. Пројекти, које су у оквиру јавног позива 

поднели конзорцијуми сачињених од приватних микро, малих и средњих предузећа, и 

јавних научноистраживачких организација регистрованих у Србији, прошли су 

евалуацију независне међународне експертске комисије Фонда и додељено им је 

финансирање од укупно 3 милиона евра. 

За финансирање су одабрани пројекти који имају способан тим, иновативни потенцијал 

и јасне развојне планове, као и довољно квалитета да се такмиче на међународном 

тржишту.  

На јавни позив пријављено је 96 пројеката из 25 градова широм Србије и из више од 

десет различитих индустријских области. Од тога је 74 задовољавало услове 

подобности, а у најужи избор ушло их је 27.  
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5. Финансије Фонда 

Средства за финансирање оперативних трошкова Фонда у 2016. години обезбеђена су у 

складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, 

бр. 103/2015), са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја 24, 

Функција 140 – Основно истраживање, Економска класификација 451 – Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама, програмска активност 0005 – 

Подршка раду Фонду за иновациону делатност. У складу са законом, а на основу 

Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама за 2015. годину који је утврђен Закључком Владе број 

401-696/2016 од 28. јануара 2016. године, Фонд је са ресорним министарство потписао 

уговор о распореду и начину коришћења средстава буџетске субвенције намењених 

финансирању оперативних трошкова Фонда у 2016. години (Број: 451-03-147/2016-16/3 

од 24. фебруара 2016. године). Фонд је примљена буџетска средства трошио у складу са 

пројекцијама, законом и за утврђене намене, а поступке јавних набавки спроводио у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 

68/15), Правилником Фонда о ближем уређивању поступка јавне набавке број 392 од 

28.12.2015. године, Процедурама Фонда за спровођење набавке број 96 од 09.02.2012. 

године и другим прописима, као и са усвојеним Планом јавних набавки за 2016. годину 

и Планом набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2016. годину. 

Иако није обвезник ревизије у складу са законом, као и за сваку претходну годину 

оперативног пословања, Фонд је и Финансијским планом за 2016. годину предвидео 

услуге рачуноводствене ревизије. Као екстерни ревизор Фонда за 2016. годину 

ангажована је ревизорска кућа Grant Thornton revizit д.о.о. Београд, која је изабрана у 

поступку набавке спроведеном у складу са законом и актима Фонда. 

Ревизија биланса стања и биланса успеха, са стањем на дан 31.12.2016. године тренутно 

је у току, а коначно мишљење ревизорске куће Grant Thornton revizit д.о.о Београд 

очекује се до 31. марта 2017. године. 
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6. Најважнији акти Фонда 

У 2016. години усвојени су следећи акти и правилници из надлежности Фонда за иновациону 

делатност, од значаја за његово законито и ефикасно функционисање: 

Назив документа Датум усвајања Надлежни орган 

Програм рада за 2016. годину 

- Усвајање од стране 

Управног одбора: 

27.01.2016. године у 

оквиру XXXIII седнице 

- Сагласност ресорног 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја:  Решењем број 

63/16 од 27.01.2016. 

године 

Управни одбор и 

ресорно 

министарство 

Финансијски план за 2016. 

годину 
27.01.2016. године у оквиру 

XXXIII седнице 
Управни одбор 

Измене Финансијског плана за 

2016. годину 

19.09.2016. године у оквиру 

XXXV седнице 
Управни одбор 

Правилник о организацији и 

систематизацији радних места 

(послова) у Фонду за иновациону 

делатност, усклађен са Законом о 

начину одређивања максималног 

броја запослених у јавом сектору 

(„Службени гласник РС” бр. 

65/15) 

- Усвајање од стране 

директора Фонда: 

28.01.2016. године 

Сагласност ресорног 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја (на извршену 

рационализацију): 

Решењем број 110-00-

00118/2016-16/1 од 

05.05.2016. године 

Директор и 

ресорно 

министарство у 

односу на 

извршену 

рационализацију 

(утврђени 

максимални број 

запослених) 
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У складу са чланом 15. став 1. тачка 10) Статута Фонда за иновациону делатност који је 

донео Управни одбор Фондa за иновациону делатност на седници одржаној дана 28. 

фебруара 2011. године, а на који је Влада Републике Србије дала сагласност својим 

решењем 05 број 110-3008/2011 од 21. априла 2011. године („Службени гласник РС”, 

бр. 29/11) са изменама које је Управни одбор Фонда усвојио на седници одржаној 30. 

октобра 2013. године, а на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 

број 110-7709/2014 од 18. јула 2014. године, Управни добор Фонда за иновациону 

делатност је усвојио Извештај о остваривању Програма рада за 2016. годину, на својој 

другој седници одржаној дана 27. марта 2017. године. 

 


