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Акроними 

 

ENIF Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund )   

ЕУ Европска унија 

ИПА Инструменти за претприступну помоћ Европске уније 

Канцеларија Канцеларија за трансфер технологије 

MПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

МСП Мала и средња предузећа   

НИО Научноистраживачка организација 

РС Република Србија 

Споразум о зајму 
Споразум о зајму између Републике Србије (Министарство финансија) 

и Међународне банке за обнову и развој (Светска банка)   

TAFTIE 
Европска мрежа иновационих агенција 

(European Network of Innovation Agencies)   

Фонд Фонд за иновациону делатност 

CFCU 
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске 

уније у Министарству финансија 

WB EDIF 
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана  

(Western Balkans Enterprise and Innovation Facility) 
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 Називи пројеката и програма на енглеском језику  

 
Српски назив Енглески назив 

Пројекат за унапређење конкурентности и 

запошљавања 

Serbia Competitiveness and Jobs Project 

Пројекат подршке иновацијама у Србији Innovation Serbia Project 

Пројекат подршке истраживању, 

иновацијама и трансферу технологије у 

Србији 

Serbia Research, Innovation and Technology 

Transfer Project 

Стварање свеобухватног система за 

истраживање и развој 

Creating a Comprehensive R&D Collaboration 

Развој нових производа и услуга кроз 

комерцијализацију истраживања у малим и 

средњим предузећима 

New Products and Services Developed through 

Research Commercialization in the SMEs 

Пројекат акцелерације иновација и 

постицање раста предузетништва у Србији 

Serbia Accelerating Innovation аnd Growth 

Entrepreneurship 

Програм раног развоја Mini Grants Program 

Програм суфинансирања иновација Matching Grants Program 

Прогам сарадње науке и привреде Collaborative Grant Scheme Program 

Програм трансфера технологије Tecnology Transfer Facility 

Доказ концепта Proof of Concept 

Иновациони ваучери Innovation Vouchers Scheme 

Паметни почетак Smart Start 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОНДУ ЗА ИНОВАЦИОНУ 

ДЕЛАТНОСТ 
 

Фонд за иновациону делатност Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) 

основан је Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 

18/10 и 55/13) и уписан код Агенције за привредне регистре под матичним бројем 

20154691, ПИБ 104403200 – решење о регистрацији БД 11735 од 26. априла 2006. 

године. Оперативно је почео са радом 2011. године. 

Органи Фонда су: Управни одбор (председник и четири члана), директор и 

Надзорни одбор (председник и два члана). Фонд има Статут и друге опште акте у 

складу са законом и статутом. Управни одбор и директор одговорни су за уредно 

пословање Фонда у складу са законом, док Надзорни одбор врши надзор над радом 

Фонда. 

Седиште Фонда је у Немањиној улици бр. 22-26, Београд, док се адреса 

обављања делатности Фонда налази у улици Вељка Дугошевића бр. 54, Београд, у 

Научно-технолошком парку „Београд“, чије пословне просторије Фонд 

некомерцијално користи у складу са Закључком Владе РС 05 број 022-3124/2015 од 26. 

марта 2015. године. 

 

Фонд је једина државна организација специјализована за пружање 

подршке иновационој делатности и управљање финансијским средствима за 

подстицање иновација, којој је тај мандат дат законом. У складу са наведеним, Фонд 

обавља послове у вези са припремoм и реализацијом програма за финансирање 

иновационе делатности, 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; 

• подстицање, успостављање и остваривање 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 о иновационој делатности. 

 

Визија Фондa је да, као кључни државни актер у развоју иновационог система 

Србије, допринесе привредном развоју земље подржавајући стварање иновација, 

јачање везе између науке и привреде, оснивање нових и оснаживање постојећих 

предузећа са иновативним потенцијалом, кроз различите финансијске инструменте. 

 

Мисија Фондa је да подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте 

финансијске, техничке и саветовадне подршке, у циљу оснаживања иновативних 

предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословог сектора са 

друге стране, поштујући највише етичке, финансијске и пословне стандарде и праксе.   
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Фонд има за циљ да унапређује везе између науке, технологије и привреде и 

доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва и то тако што:  

• подржава иновативно предузетништво, посебно у раној фази развоја; 

• повезује научно-истраживачке организације и приватна предузећа ради развоја 

и комерцијализације иновација;  

• новим производима, технологијама и услугама омогућава излазак на тржиште;  

• утемељује дугорочну институционалну подршку државе иновативном 

предузетништву у сарадњи са међународним финансијским институцијама, 

организацијама, донаторима и приватним сектором. 

 

Улога Фонда дефинисана је и у кључним националним стратешким документима: 

• Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. 

до 2020. године – Истраживање за иновације, коју прати Акциони план;  

• Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа и конкурентности за 

период од 2015. до 2020. године; 

• Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2014-2018);  

• Стратегија интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године. 

 

Када је реч о европским интеграцијама, у Преговарачкој позицији Републике 

Србије за Поглавље 25 – „Наука и истраживање“, Фонд је означен као значајан актер 

иновационог система Републике Србије, кључан за имплементацију принципа 

Иновационе уније, водеће стратегије ЕУ у области иновација, и то кроз наставак 

реализације успостављених механизама за подршку иновативним предузећима, 

спровођење најефикаснијих и конкурентних шема финансирања на националном 

нивоу, рад централне Канцеларије за трансфер технологије и учествовање у 

унапређењу и прилагођавању законског оквира за развој иновационе делатности. У 

Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније, у оквиру 

планова за потпуно усклађивање са системом ЕУ, као један од посебних приоритета 

предвиђено је јачање повезаности науке, привреде и друштва ради подстицања 

иновација, а оснаживање рада Фонда као основни инструмент за достизање утврђеног 

приоритета. 

 

Наука и иновације су кључни фактор одрживог развоја Републике Србије, 

конкурентности домаће привреде и развоја друштва у целини. Фонд настоји да 

средства за успостављене механизме финансирања иновативних пројеката приватних 

предузећа и научноистраживачких организација буду стално доступна и обезбеђена. 

Фонд ће одржати и унапредити постојеће механизме за обезбеђивање средстава за 

подстицање иновативности, пре свега кроз наставак пружања снажне подршке 

повезивању сектора привреде и науке и стварању јаке везе између научноистраживачке 

заједнице и приватног сектора, као и омогућавању сигурног пута комерцијализације 

резултата научног истраживања. Сва средства, из свих расположивих извора 

финансирања, ће наставити да се додељују транспарентно, објективно и непристрасно, 

уз примену принципа објективности и одговорности, међународно признатих 

стандарда добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука. 
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1.1. Полазне основе за Програм рада за 2020. годину 
 

Програмом рада Фонда за 2020. годину дефинисане су активности у вези са 

подршком иновационој делатности за које су средства обезбеђени у оквиру Закона о 

буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84/2019), односно 

Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис Председника Републике 

донела за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 62/20), Уредбом о 

измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 

2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 60/20), као и кроз обавезе која је 

Република Србија преузела потписивањем значајних међународних и других уговора. 

 

Актуелни међународни уговори 

• Споразумом о зајму између Републике Србије (Министарство финансија) и 

Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) за Пројект за унапређење 

конкурентности и запошљавања, који је потписан 7. октобра 2015. године у Лими, а 

ратификован у Народној скупштини Републике Србије 29. децембра 2015. године - 

Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС - Међународни 

уговори”, број 24/15-4), регулисана је имплементација овог пројекта. Споразум о зајму 

је реструктуриран у 2018. години и то Закључком Владе Републике Србије од 30. јула 

2018. године (05 број 48-6875/2018) о изменама и допунама Споразума о зајму са 

изменама и допунама показатеља за оцену и праћење резултата и продужетком трајања 

Споразума о зајму до 30. јуна 2021. године. 

 

Реструктурираним Споразумом о зајму, Република Србија се између осталог 

обавезала да обезбеди следеће износе за наведене године: 

− „Подршка активностима Фонда за иновациону делатност”, односно 

обезбеђивање оперативног буџета Фонда: најмање 0,72 милиона евра за 2016. 

годину, најмање 0,72 милиона евра за 2017. годину, најмање 0,72 милиона евра 

за 2018. годину, намање 0,72 милиона евра за 2019. годину, најмање 0,72 

милиона евра за 2020. годину; 

− „Подршка Програму грантова за суфинансирање иновација”, коришћењем 

успостављеног процеса међународне рецензије и независне Експертске 

комисије: најмање 2,7 милиона евра за 2016. годину (финансирање Програма 

раног развоја и Програма суфинансирања иновација), најмање 2,7 милиона евра 

за 2017. годину (финансирање Програма раног развоја и Програма 

суфинансирања иновација), најмање 4  милиона евра за 2018. годину  

(финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и 

других програма - Програма сарадње науке и привреде, Центра за технолошки 

трансфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) и Програма ваучера 

за иновације (иновациони ваучери),  најмање 4 милиона евра за 2019. годину  

(финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и 

других програма - Програма сарадње науке и привреде, Центра за технолошки 

трнсфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) и Програма ваучера 

за иновације (иновациони ваучери) и најмање 4  милиона евра за 2020. годину  

(финансирање Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и 

других програма - Програма сарадње науке и привреде, Центра за технолошки 

трaнсфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) и Програм ваучера 

за иновације (иновациони ваучери); 
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− Подршка, односно финансирање операција и услуга Центра за технолошки 

трансфер (централне Канцеларије за трансфер технологије) у оквиру Фонда: 

најмање 0,9 милиона евра за 2017. годину и најмање 0,9 милиона евра за 2018. 

годину. 

 

Горе наведене обавезе Републике Србије представљају део услова чије испуњење 

омогућава повлачење одговарајућег износа зајма у буџет Републике Србије, а све у 

складу са предметним Споразумом о зајму, као вишегодишњим међународним 

уговором који предвиђа утрошак по динамици која није везана за буџетску/ фискалну 

годину. Средства су обезбеђена за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину (осим за 2016. 

годину).  

 

• ИПА 2014 - Уговор о Директном гранту за Фонд за иновациону делатност - 

Развој нових производа и услуга од стране малих и средњих предузећа кроз 

комерцијализацију истраживања, који је потписан између Фонда и Сектора за 

уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Министарства 

финансија 31. маја 2018. године, а постао ефективан 1. децембра 2018. године. 

Уговором о Директном гранту се реализује Програм раног развоја и Програм 

суфинансирања иновација. Овај Уговор се финансира из средстава ЕУ ИПА фондова за 

2014. годину (ИПА II) и суфинансира из буџетских средстава Републике Србије, која се 

обезбеђују од стране МПНТР. Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 

4,5 милиона евра (2,5 милиона евра ЕУ ИПА и 2 милиона евра МПНТР). Износ који је 

предвиђен за финансирање пројеката кроз горе наведне програме износи 4,1 милион 

евра. Уговор о Директном гранту се спроводи по индиректном систему управљања 

преко CFCU. 

 

• Уговором о упису капитала у вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. 

ЕНИФ (Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.), који је 

потписан у јуну 2017. године између Фонда и менаџмента ЕНИФ-а, Република Србија 

је званично приступила овом регионалном фонду ризичног капитала и потврдила 

обавезу уплате контрибуције као земља корисница. На овај начин Република Србија се 

обавезала да обезбеди укупно 1,328 милиона евра у својству инвеститора. Након 

уплате првог дела контрибуције која је пренета Фонду 2012. године у складу са 

Закључком Владе РС 05 Број: 337-1952/2012 од 22. марта 2012. године, Влада РС је 

Закључком 05 Број: 401-3379/2017-1 од 20. априла 2017. године потврдила да ће уплата 

преосталог дела контрибуције наставити да се врши посредством Фонда у наредне 

четири године, а у траншама које ће се планирати и обезбеђивати на разделу и у оквиру 

лимита МПНТР утврђеног од стране Министарства финансија за односну буџетску 

годину. За контрибуцију Републике Србије за учешће у Програму за 2020. годину 

опредељује се износ до 265.000 евра, у складу са обавезама преузетим Уговором о 

упису капитала у вези са Фондом за иновативна предузећа (ЕНИФ). 

 

• Споразумом о зајму између Републике Србије (Министарство финансија) 

и Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) за Пројекат 

акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва биће регулисана 

имплементација овог пројекта. Влада Републике Србије усвојила је Закључак о 

прихватању Извештаја са преговора са Међународном банком за обнову и развој и 

усвајању Нацрта споразума о зајму, 21. новембра 2019. године. Пројекат је структуиран 

кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте. Фонд ће бити 

надлежан за имплементацију друге компоненте - акцелерација пословања, чији је циљ 
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повећање потенцијала за раст предузећа и намењена је предузећима у раној фази и 

онима у фази раста. Споразум је потврђен у Народној скупштини Републике Србије 24. 

фебруара 2020. године („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 3/20 од 

26. фебруара 2020. године).  

 

Осим наведених међународних уговора, у плану је да 2020. години почне 

реализација следећег уговора: 

 

• ИПА 2018 Уговором о директном гранту за Фонд за иновациону биће 

обезбеђено даље финансирање реализације Програма раног развоја, Програма 

суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде. Укупна вредност 

Директног гранта је 20 милиона евра, од чега је 15 милиона евра из средстава Европске 

уније (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије са раздела МПНТР. 

Реализација планираних активности у оквиру овог Директног гранта зависиће од 

динамике одвијања процеса евалуације апликације Фонда, коју спроводи CFCU и 

представници надлежне ИПА јединице ресорног министарства. У тренутку израде 

текста измена и допуна Програма рада за 2020. годину, Фонд се налази у процесу 

припремања апликације за коју је планирано да буде предата у електронском формату 

у CFCU почетком јуна 2020. године. Потписивање Уговора о директном гранту се 

очекује у другој половини 2020. године. 

 

Фонд ће и у 2020. години наставити да успешно и ефикасно испуњава своје 

законске и предузете уговорне обавезе, како би осигурао своју позицију неизоставног 

учесника процеса успостављања делотворног, сврсисходног и квалитетног 

иновационог екосистема, кроз који ће се имплементирати релевантни принципи 

Европске уније и обезбедити примена начела међународне експертске евалуације. 
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2. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАЊА ФОНДА ЗА 

ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ У 2020. ГОДИНИ 
 

Aктивности Фонда у 2020. години биће примарно усмерене на обезбеђивање 

адекватне и благовремене имплементације успостављених програма, спровођење 

ефикасне и конкурентне шеме финансирања иновација и наставак започетих 

међународних и регионалних пројеката и иницијатива. За несметано остваривање 

утврђених циљева и обављања законом дефинисане делатности, обезбеђена су 

финансијска средства Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, као и кроз 

обавезе која је Република Србија преузела потписивањем значајних међународних и 

других уговора.  

Фонд ће благовремено извршити припремне радње како би обезбедио да сви 

капацитети буду спремни за предузимање планираних активности у бржим и 

ефикаснијим роковима, односно чим се остваре предуслови за објављивање јавних 

позива за програме Фонда (укључујући доношење потребних аката надлежних органа) 

и њихово несметано спровођење.  

У зависности од наступања околности или догађаја који не зависе од Фонда или 

на које Фонд не може да утиче, рокови и динамика спровођења планираних активности 

ће се ускладити са насталим околностима. Фонд задржава право промене услова и 

карактеристика програма уколико се покаже да је то неопходно, а пре расписивања 

јавног позива за дати програм. Број финансираних пројеката у зависности је од 

квалитета поднетих пријава, а у складу са расположивим буџетом Фонда.  

 

Сажети преглед програма и пројеката Фонда у 2020. години се налази Прилогу 1, 

временски оквир реализације програма Фонда у 2020. години је представљен у 

Прилогу 2 и финансирање рада Фонда за у 2020. години, са пројекцијом за 2021. и 

2022. годину се налази у Прилогу 3. 

 

 

Табела 1: Оквирни преглед кључних догађаја Фонда у 2020. години 

 

ФЕБРУАР Расписивање јавног позива за Доказ концепта  

МАРТ Расписивање јавног позива за за сузбијање ефеката пандемије Covid-19 

ЈУН 
Расписивање јавног позива за Програм раног развоја и Програм суфинансирања 

иновација  

СЕПТЕМБАР Расписивање јавног позива за Иновационе ваучере 
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2.1.  Програм раног развоја  

 
Програм раног развоја1 намењен је приватним предузећима која развијају 

технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту и која имају потенцијал за 

стварање нове интелектуалне својине. Циљ је да се обезбеђивањем финансирања за 

развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом подстакне 

иновативно предузетништво и омогући опстанак пословања током критичне фазе 

истраживања и развоја. Подносилац пријаве може бити приватно микро или мало 

предузеће у већинском српском власништву, основано у Србији и не старије од пет 

година у тренутку пријављивања и тим који се састоји од највише 5 чланова. Средства 

која се додељују могу покрити највише 70% укупно одобреног буџета пројекта, док 

износ финансирања од стране Фонда не може бити већи од 80.000 евра за пројекте у 

трајању до једне године. Најмање 30% укупно одобреног буџета пројекта мора да 

обезбеди подносилац пријаве (предузеће) из других приватних извора независно од 

Фонда. 

 

Реализација Програма се одвија кроз три фазе.  

Прва фаза реализације Програма састоји се из припреме, расписивања и трајања 

јавног позива, уобичајно траје четири до пет месеци. Припрема за расписивање јавног 

позива подразумева припрему Приручника за Програм раног развоја са пратећом 

документацијом, као и ажурирање портала за подношење пријава. Јавни позив је 

отворен два месеца и током његовог трајања Фонд организује радионице и/или 

информативне сесије како би сви заинтересовани имали прилике да добију све 

неопходне информације о условима Програма и подношењу пријаве. Уколико је 

потребно, у припремној фази се реализује и јавни позив за ангажовање чланова и/или 

заменика чланова независне Експертске комисије и јавни позив за ангажовање 

међународних рецензената. 

Друга фаза подразумева евалуацију поднетих пријава. Ова фаза траје оквирно 

три месеца и састоји се од прегледа подобности и комплетности приспелих пријава, 

стручне процене подобних пројеката од стране међународних рецензената, доношења 

одлуке о ужем избору пројеката од стране независне Експертске комисије, процене 

утицаја на животну средину пројеката који су ушли у ужи избор, финално 

представљање пројеката пред независном Експертском комисијом и доношење коначне 

одлуке о финансирању. Након доношења коначне одлуке о финансирању од стране 

независне Експертске комисије, Управни одбор даје сагласност на коришћење 

инвестиционих средстава у складу са одлуком независне Експертске комисије. Како би 

јавности представили пројекте одобрене за финансирање, Фонд организује пригодну 

свечаност. Следи организација Инфо дана који представља једнодневну обуку која има 

за циљ да добитнике финансирања детаљно упути у припрему документације за 

потписивање уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о 

реализацији пројекта, као  и о набавкама и финансијском управљању. 

 
1 Програм раног развоја развијен је у оквиру „Пројекта подршке иновацијама у Србији“, који је 

финансиран кроз ЕУ ИПА за 2011. годину (ИПА I), а администриран од стране Светске банке и 

реализован у периоду од 2011. до 2016. године. 
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Трећа фаза започиње потписивањем уговора о имплементацији пројеката. Током 

ове фазе, Фонд спроводи активни надзор над финансираним пројектима што 

подразумева контролу финансијских извештаја и пратеће документације и контролу 

напретка развојних активности на тромесечном нивоу за све финансиране пројекте. 

Осим тога, спроводе се редовне мониторинг посете свим корисницима, као и посете 

које се тичу контроле утицаја на животну средину за пројекте који су у обавези да 

спроводе План управљања заштитом животне средине. У току првог/другог квартала 

имплементације пројеката, Фонд организује обуку за кориснике средстава чији је циљ 

да корисници грантова унапреде своје знање из области развоја и стратегије 

пословања, заштите интелектуалне својине, приступа новим изворима финансирања и 

слично. Трећа фаза траје оквирно 12 месеци, уз додатна два месеца потребна за 

достављање завршних извештаја и коначну проверу од стране Фонда.  

 

У 2020. години Фонд ће наставити имплементацију Програма раног развоја за 

чију реализацију је обезбеђено финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са 

раздела МПНТР кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (јавни 

позиви у 2018, 2019. и 2020. години). С тим у вези, Фонд ће обављати активности у 

вези са имплементацијом пројеката од стране корисника средстава одобрених на 

основу јавних позива спроведених у 2018. и 2019. години и активности у вези са 

реализацијом једног јавног позива за подношење пријава у 2020. години (јавни 

позив у јуну). 

 

Табела 2: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма раног развоја 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног позива 

Број пројеката 

одобрених за 

финансирање 

Укупан износ 

одобрених 

средстава 

(ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат 

6. 2018. године 13  999.485,30 

Четврти квартал 

2018. године, осим 

једног чија 

имплементација је 

почела 1.02.2019. 

Четврти квартал 2019. 

године, осим једног 

чија имплементација 

се завршава 

31.01.2020. 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

7. 2019. године 23 1.743.160,40 
Четврти квартал 

2019. године 

Четврти квартал 2020. 

године 

ИПА 2014 /Развој нових 

производа и услуга кроз 

комерцијализацију 

истраживања у малим и 

средњим предузећима 

Укупно  36 2.742.645,70     

 

У складу са обавезама у оквиру „Пројекта за унапређење конкурентности и 

запошљавања“, Фонд припрема шестомесечне извештаје о напретку и доставља их 

ресорном министарству (јун/јул и децембар/јануар). У оквиру извештаја о напретку, 

Фонд између осталог извештава о испуњености формалних индикатора који су 

утврђени овим пројектом. 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту за Фонд за 

иновациону делатност, Фонд припрема годишњи финансијски извештај и извештај о 

напретку и доставља их ресорном министарству и CFCU.  

 

 

2.2.  Програм суфинансирања иновација  
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Програм суфинансирања иновација2 намењен је предузећима којима су 

потребна знатна финансијска средства за реализацију развојног циклуса технолошких 

иновација и покривање високих трошкова за пренос истраживања у комерцијално 

одржив производ. Подносиоци пријава су микро, мала и средња приватна предузећа 

основана у Србији која развијају технолошку иновацију за којом постоји тржишна 

потреба и имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, као и 

конкурентску позицију у глобалном и домаћем окружењу. Износ који додељује Фонд 

не може прећи 300.000 евра, а реализација пројеката може трајати најдуже 24 месеца. 

Средства која Фонд додељује у оквиру овог програма покривају највише 60% укупно 

одобреног буџета пројекта, док најмање 40% мора да обезбеди подносилац пријаве 

(предузеће) из других приватних извора независно од Фонда. 

 

Реализација Програма се одвија кроз три фазе.  

Прва фаза реализације Програма састоји се из припреме, расписивања и трајања 

јавног позива и уобичајно траје четири до пет месеци. Припрема за расписивање јавног 

позива подразумева припрему Приручника за Програм суфинансирања иновација са 

пратећом документацијом, као и ажурирање портала за подношење пријава. Јавни 

позив је отворен два месеца и током његовог трајања Фонд организује радионице и/или 

информативне сесије како би сви заинтересовани имали прилике да добију све 

неопходне информације о условима Програма и подношењу пријаве. Уколико је 

потребно, у припремној фази се реализује и јавни позив за ангажовање чланова и/или 

заменика чланова независне Експертске комисије и јавни позив за ангажовање 

међународних рецензената.  

Друга фаза подразумева евалуацију поднетих пријава. Ова фаза траје оквирно 

три месеца и састоји се од прегледа подобности и комплетности приспелих пријава, 

стручне процене подобних пројеката од стране међународних рецензената, доношења 

одлуке о ужем избору пројеката од стране независне Експертске комисије, процене 

утицаја на животну средину пројеката који су ушли у ужи избор, финално 

представљање пројеката пред независном Експертском комисијом и доношење коначне 

одлуке о финансирању. Након доношења коначне одлуке о финансирању од стране 

независне Експертске комисије, Управни одбор даје сагласност на коришћење 

инвестиционих средстава у складу са одлуком независне Експертске комисије. Како би 

јавности представили пројекте одобрене за финансирање, Фонд организује пригодну 

свечаност. Следи организација Инфо дана који представља једнодневну обуку која има 

за циљ да добитнике финансирања детаљно упути у припрему документације за 

потписивање уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о 

реализацији пројекта, као  и о набавкама и финансијском управљању. 

Трећа фаза започиње потписивањем уговора о имплементацији пројеката. Током 

ове фазе, Фонд спроводи активни надзор над финансираним пројектима што 

подразумева контролу финансијских извештаја и пратеће документације и контролу 

напретка развојних активности на тромесечном нивоу за све финансиране пројекте. 

Осим тога, спроводе се редовне мониторинг посете свим корисницима и као посете 

које се тичу конторле утицаја на животну средину за пројекте који су у обавези да 

спроводе План заштите животне средине. Ова фаза траје оквирно 24 месеца, током 

периода имплементације пројеката, уз додатна два месеца потребна за достављање 

завршних извештаја и коначну проверу од стране Фонда.  

 

 
2 Програм суфинансирања иновација развијен је у оквиру „Пројекта подршке иновацијама у Србији“, 

који је финансиран кроз ЕУ ИПА за 2011. годину (ИПА I), а администриран од стране Светске банке и 

реализован у периоду од 2011. до 2016. године. 
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У 2020. години Фонд ће наставити имплементацију Програма суфинансирања 

иновација за које је обезбеђено финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са 

раздела МПНТР кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (јавни 

позиви у 2017, 2018, 2019. и 2020. години). С тим у вези, Фонд ће обављати 

активности у вези са имплементацијом пројеката од стране корисника средстава 

одобрених на основу јавних позива спроведених у 2017, 2018. и 2019. години и 

активности у вези са реализацијом једног јавног позива за подношење пријава у 

2020. години (јавни позив у јуну). 

 

Табела 3: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма суфинансирања иновација 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног позива 

Број пројеката 

одобрених за 

финансирање 

Укупан износ 

одобрених 

средстава (ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат 

4. 2017. година 5 998.991,68 
Први квартал 

2018. године 

Четврти квартал 

2019. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

5. 2018. године 9  2.045.305,75 
Четврти квартал 

2018. године 

Четврти квартал 

2020. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

6. 2019. године 10 2.330.244,00 
Четврти квартал 

2019. године 

Четврти квартал 

2021. године 

ИПА 2014/Развој нових 

производа и услуга кроз 

комерцијализацију 

истраживања у малим и 

средњим предузећима 

Укупно  24 5.374.541,43    

 

У складу са обавезама у оквиру „Пројекта за унапређење конкурентности и 

запошљавања“, Фонд припрема шестомесечне извештаје о напретку и доставља их 

ресорном министарству (јун/јул и децембар/јануар). У оквиру извештаја о напретку, 

Фонд између осталог извештава о испуњености формалних индикатора који су 

утврђени овим пројектом. 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту, Фонд припрема 

годишњи финансијски извештај и извештај о напретку и доставља их ресорном 

министарству и CFCU. 

 

Фонд ће наставити са праћењем реализације royalty плаћања пројеката у оквиру 

Програма суфинансирања иновација, реализованог кроз „Пројекат подршке 

иновацијама у Србији“. Сви добитници финансирања у оквиру овог програма су у 

обавези да Фонду достављају шестомесечне извештаје о продаји производа и услуга 

развијених на основу технологије која је била предмет финансираног пројекта. На 

основу достављених извештаја, предузеће врши плаћање према Фонду једном годишње 

у износу од 5% од продаје производа или услуге или 15% од лиценцирања технологије 

трећим лицима. Сви добитници финансирања у оквиру Програма суфинансирања 

иновација преузимају ову обавезу у трајању од 5 година након завршетка пројекта или 

до исплате royalty плаћања у износу од 120% од укупно исплаћене суме од стране 

Фонда за потребе финансирања пројекта, шта год да се прво оствари. 

 

 

2.3. Програм сарадње науке и привреде 
 



 

14 

 

Програм сарадње науке и привреде3 има за циљ да унапреди индустријска 

истраживања тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне 

научноистраживачке организације да спроводе заједничке пројекте из области 

истраживања и развоја са идејом да стварају нове или унапреде постојеће 

комерцијално исплативе производе и услуге, као и иновативне технологије са 

значајним утицајем на будући развој и тржишним потенцијалом. 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 једног приватног предузећа и једне јавне научноистраживачке 

организације, а могу највише имати 5 чланова. Кроз овај програм, Фонд додељује 

суфинансирање у максималном износу до 300.000 евра по пројекту, односно 

максимално до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране 

конзорцијума у износу од минимум 30% укупног буџета пројекта када је главни члан 

конзорцијума микро или мало предузеће. У случају да је главни члан конзорцијума 

средње предузеће, Фонд може обезбедити максимално до 60% укупног буџета 

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

40% укупног буџета пројекта. Максимални период имплементације пројеката је до 24 

месеца.  

 

Реализација Програма се одвија кроз три фазе.  

Прва фаза реализације Програма састоји се из припреме, расписивања и трајања 

јавног позива и уобичајно траје четири до пет месеци. Припрема за расписивање јавног 

позива подразумева припрему Приручника за Програм сарадње науке и привреде са 

пратећом документацијом, као и ажурирање портала за подношење пријава. Јавни 

позив је отворен два месеца и током његовог трајања Фонд организује радионице и/или 

информативне сесије како би сви заинтересовани имали прилике да добију све 

неопходне информације о условима Програма и подношењу пријаве. Уколико је 

потребно, у припремној фази се реализује и јавни позив за ангажовање чланова и/или 

заменика чланова независне Експертске комисије и јавни позив за ангажовање 

међународних рецензената.  

Друга фаза подразумева евалуацију поднетих пријава. Ова фаза траје око три 

месеца и састоји се од прегледа подобности и комплетности приспелих пријава, 

стручне процене подобних пројеката од стране међународних рецензената, доношења 

одлуке о ужем избору пројеката од стране независне Експертске комисије, процене 

утицаја на животну средину пројеката који су ушли у ужи избор, финално 

представљање пројеката пред независном Експертском комисијом и доношење коначне 

одлуке о финансирању. Након доношења коначне одлуке о финансирању од стране 

независне Експертске комисије, Управни одбор даје сагласност на коришћење 

инвестиционих средстава у складу са одлуком независне Експертске комисије. Како би 

јавности представили пројекте одобрене за финансирање, Фонд организује пригодну 

свечаност. Следи организација Инфо дана који представља једнодневну обуку која има 

за циљ да добитнике финансирања детаљно упути у припрему документације за 

потписивање уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о 

реализацији пројекта, као  и о набавкама и финансијском управљању. 

 
3 Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте „Пројекта подршке 

истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“, који је финансиран из ЕУ ИПА за 2013. 

годину, а уз техничку помоћ Светске банке. Средства за финансирање првог јавног позива су обезбеђена 

у оквиру средстава ЕУ ИПА за 2013. годину, у износу од 2,4 милиона евра и буџета Републике Србије, 

преко раздела МПНТР, у износу од 1 милион евра, а на основу Уговора о Директном гранту - Стварање 

свеобухватног система за истраживање и развој. 
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Трећа фаза започиње потписивањем уговора о имплементацији пројеката. Током 

ове фазе, Фонд спроводи активни надзор над финансираним пројектима што 

подразумева контролу финансијских извештаја и пратеће документације и контролу 

напретка развојних активности на тромесечном нивоу за све финансиране пројекте. 

Осим тога, спроводе се редовне мониторинг посете свим конзорцијумима и као посете 

које се тичу конторле утицаја на животну средину за пројекте који су у обавези да 

спроводе План заштите животне средине. Ова фаза траје оквирно 24 месеца, током 

периода имплементације пројеката, уз додатна два месеца потребна за достављање 

завршних извештаја и коначну проверу од стране Фонда.  

 

У 2020. години Фонд ће наставити имплементацију Програма сарадње науке и 

привреде за који је обезбеђено финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са 

раздела МПНТР кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (јавни 

позиви у 2018. и 2019.). С тим у вези, Фонд ће обављати активности у вези са 

имплементацијом пројеката од стране корисника средстава одобрених на основу 

јавних позива спроведених у 2018. и 2019. години. 

 

Табела 4: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма сарадње науке и 

привреде 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног 

позива 

Број 

пројеката 

одобрених за 

финансирање 

Укупан износ 

одобрених 

средстава (ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат 

2. 2018. година 9 2.249.468,00 
Други квартал 

2019. године 

Други квартал 

2021. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

Укупно  9 2.249.468,00    

 

У складу са обавезама у оквиру „Пројекта за унапређење конкурентности и 

запошљавања“, Фонд припрема шестомесечне извештаје о напретку и доставља их 

ресорном министарству (јун/јул и децембар/јануар). У оквиру извештаја о напретку, 

Фонд између осталог извештава о испуњености формалних индикатора који су 

утврђени овим пројектом. 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту, Фонд припрема 

годишњи финансијски извештај и извештај о напретку и доставља их ресорном 

министарству и CFCU. 

 

 

2.4. Програм трансфера технологије 

 

Централна Канцеларија за трансфер технологије4 (у даљем тексту: Канцеларија) 

успостављена је 2016. године у Фонду са задатком да пружа подршку локалним 

канцеларијама за трансфер технологије, као и другим организацијама у њиховим 

активностима да успоставе комерцијалну сарадњу са предузећима из приватног 

сектора, а које су засноване на технологијама развијеним на научноистраживачким 

организацијама.  

Финансирање рада Канцеларије обезбеђено је из буџета Републике Србије, са 

раздела МПНТР, а кроз Пројекaт за унапређење конкурентности и запошљавања. 

 
4 Канцеларија је успостављена у оквиру прве компоненте „Пројекта подршке истраживању, иновацијама 

и трансферу технологије у Србији“, који је финансиран из ЕУ ИПА за 2013. годину, укупне вредности од 

2,5 милиона евра. 
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Свој мандат Канцеларија испуњава реализацијом Програма трансфера 

технологије који има за циљ да стимулише комерцијaлизацију истраживања или 

крeaтивних радова који се спроводе у НИО, као и да побољша праксу трансфера 

технологије у научноистраживачким организацијама у Србији. Подршка кроз Програм 

трансфера технологије је намењена истраживачима са јавних НИО и свих осталих 

акредитованих НИО (укључујући и НИО у приватном власништву) и она може бити 

коришћена за: израду и тестирање прототипа, заштиту интелектуалне својине, 

дефинисање стратегије комерцијализације, стручну подршку за различите аспекте 

комерцијализације и евентуални додатни развој проналаска. Подршка кроз програм 

трансфера технологије поред финансијске садржи и стручно-техничку помоћ у процесу 

комерцијализације. Износ финансијске подршке износи до 50.000 евра при чему је за 

подршку већу од 20.000 евра потребна успостављена сарадња са приватним предузећем 

које ће суфинансирати предложени развој пројекта са минимално 30% средстава. Овај 

програм је на располагању НИО током целе године.  

 

Програм трансфера технологије се спроводи кроз следећи сет главних услуга:  

1. Прикупљање проналаска од стране НИО (дефинисање проналаска и 

потенцијалног производа или услуге који могу бити развијени);  

2. Процена технолошке и комерцијалне спремности (евалуација подентих пријава, 

са фокусом на то шта је потенцијални производ, његова намена, релевантна 

тржишта на којима може да се пласира,  кораци неопходни да се потврди његова 

комерцијална спремност); 

3. Финансирање додатног развоја у циљу повећања комерцијалне спремности 

(финансирање активности у циљу повећања комерцијалне спремности како би 

се дата технологија приближила потребном нивоу технолошке и комерцијалне 

спремности); 

4. Дефинисање стратегије и тактике комерцијализације (давање лиценце 

постојећем предузећу; давање лиценце стартап предузећу, остваривање 

истраживачке сарадње, итд.); 

5. Спровођење стратегије комерцијализације (спровођење стратегије и тактике 

комерцијализације како би се пронашли партнери за комерцијализацију); 

6. Идентификација потенцијалних комерцијалних партнера; 

7. Преговарање и закључивање трансакција (преговарање и закључивање 

трансакција (уговарање) са комерцијалним партнерима); 

8. Надзор и праћење даљег развоја комерцијализације. 

 

  У оквиру Програма трансфера технологије успостављен је и сет других услуга: 

1. Услужна истраживања и услуге за партнере из привреде (Иновациони ваучери) - 

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски механизам који 

омогућава малим и средњим предузећима да користећи услуге 

научноистраживачког сектора подигну ниво иновативности својих производа и 

постану конкурентнији на тржишту. Максимални износ који се одобрава по 

иновационом ваучеру је до 800.000 динара, односно иновационим ваучером 

покрива се до 60% укупних трошкова услуге. Једном подносиоцу пријаве могу 

бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 

1.200.000 динара. Иновациони ваучери се додељују на основу јавног позива и то 

по редоследу пристиглих пријава. У 2020. години наставиће се праћење и 

исплата након пружене услуге иновационих ваучера одобрених по основу 
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четвртог јавног позива и биће расписана један јавни позив (јавни позив у 

септембру);    

2. Наручена истраживања; 

3. Подршка код аплицирања за ЕУ пројекте и друга донаторска средства. 

 

Као нову услугу у оквиру Програма трансфера технологије, Фонд је 2019. године 

успоставио програм Доказ концепт, чији је циљ да идентификује истраживања која 

имају потенцијал да постану проналасци од комерцијалног значаја. Подршка је 

намењена истраживачима са јавних НИО и свих осталих акредитованих НИО 

(укључујући и НИО у приватном власништву). Подршка се одобрава у виду 

финансијских средстава која су усмерена ка самом поступку доказа концепта, 

дефинисања производа и тржишта, односно тржишног сегмента за дати производ, 

евентуалне израде прототипа, додатним тестирањима, за дефинисање власништва над 

интелектуалном својином, као и за подршку за развој пословања у току читавог 

поступка. Висина средстава која могу бити одобрена износи највише 20.000 евра по 

пројекту.  

У првом кварталу 2020. години биће потписани уговори са корисницима 

средстава по основу првог јавног позива за овај програм. Корисници средстава имају 

12 месеци за реализацију пројекта и током реализације у обавези су да квартално 

извештавају Фонд о напретку имплементације. У 2020. години Фонд ће обављати 

активности у вези са реализацијом једног јавног позива за подношење пријава 

(јавни позив у фебруару). 

 

  

2.5. Јавни позив за сузбијање ефеката пандемије Covid-19 

 
С обзиром на околности и развој ситуације изазване пандемијом болести Covid-

19, а на инцијативу кабинета Председника Владе Републике Србије, Фонд је 17. марта 

2020. године расписао јавни позив за одобравање финансијске подршке за иновативне 

пројекте намењене решавању проблема изазваним пандемијом Covid-19. На овај јавни 

позив могли су да се пријаве микро, мала и средња предузећа са већ развијеним 

прототиповима, производима, услугама и технологијама који могу бити скалирани у 

кратком временском периоду и постати доступни за примену у сузбијању последица 

насталих пандемијом.  

Максимални износ финансирања у оквиру овог јавног позива је 6 милиона динара 

по појединачном пројекту, с тим што суфинансирање од стране Фонда не може 

покрити више од 85% укупних трошкова пројекта. Обавезних 15% суфинансирања од 

стране подносиоца пријаве мора бити обезбеђено из приватних извора (сопствена 

средства, зајмови, инвестиције и слично). Коначну одлуку о финансирању доноси 

независна Експертска комисија Фонда. Пројекти финансирани у овом јавном позиву 

могу трајати до 30 дана, а у случају специфичних дешавања, Фонд може одобрити 

продужење спровођења пројектних активности без одобрења додатних средстава. 

 

 

2.6. Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста 

предузетништва у Републици Србији 

 
Споразумом о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста 

предузетништва) између Републике Србије (Министарство финансија) и Међународне 
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банке за обнову и развој (Светска банка) биће регулисана имплементација Пројекта 

акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва – Пројекат SAIGE. Влада 

Републике Србије усвојила је Закључак о прихватању Извештаја са преговора са 

Међународном банком за обнову и развој и усвајању Нацрта споразума о зајму 21. 

новембра 2019. године. Споразум је потврђену Народној скупштини Републике Србије 

24. фебруара 2020. године („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 3/20 

од 26. фебруара 2020. године), а након усвајања Закључка којим Влада овлашћује 

министра финансија и министра просвете, науке и технолошког развоја да са Фондом 

за иновациону делатност потпишу Допунски уговор у тексту на који је Светска банка 

дала сагласност 19. марта 2020. године, приступиће се имплементацији друге 

компоненте тог пројекта, у сарадњи са CFU Министарства финансија и PIU 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне 

компоненте. Фонд ће бити надлежан за имплементацију друге компоненте - 

акцелерација пословања, чији је циљ повећање потенцијала за раст предузећа и 

намењена је предузећима у раној фази и онима у фази раста. Планирано је да се кроз 

акцелерацију пословања подрже предузећа у раној фази и предузећа у фази раста, и то 

кроз интензивни тромесечни менторски програм и одобравање грантова.  

У 2020. години, након ратификације Споразумао зајму, следи припрема и 

потписивање Допунског уговора (Subsidiary Agreement) између Фонда, Министарства 

финансија и МНТПР којим ће се регулисати повлачење средстава овог зајма за 

компоненту коју спроводи Фонд. Затим следи креирање и успостављање програма и 

припрема пратеће документације.   

 

 

2.7. Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана  
 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана је регионална 

иницијатива за стварање платформе финансијске подршке иновативним МСП са 

високотехнолошким потенцијалом, чије je финансирање одобрено у децембру 2011. 

године кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Мала и средња предузећа, кроз ову 

платформу, могу да приступе финансирању кроз три комплементарна механизма 

финансијске подршке: Фонд за иновативна предузећа, Фонд за развој предузећа, 

кредитна линија за гарантовање кредитирања. Осим тога, кроз овај програм обезбеђена 

је и техничка подршка 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. Кроз координирану примену 

комплементарних компоненти, циљ целокупног програма је да подстакне и убрза 

развој здравог сектора ризичног капитала у региону и донесе значајне инвестиције у 

предузећа у Србији. 

 

Влада Републике Србије5 је овластила Фонд да у име Републике Србије 

предузима активности и потписује документа која уређују образовање и 

функционисање Фонда за иновативна предузећа (у даљем тексту: ENIF) и програма у 

целини, као и да приступи поступку уговарања и имплементирања активности овог 

програма. Уговор о упису капитала у вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. 

ENIF   између Фонда, као овлашћеног представика Републике Србије и менаџмента 

ENIF-а потписан је у јуну 2017. године. Фонд је предузео активности у складу са 

 
5 Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-3379/2017-1 од 20. априла 2017. године. 
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правилима пословања овог фонда ризичног капитала и инвестиционом шемом о 

механизмима улагања, пре свега кроз укључивање у активности фонда ENIF и кроз 

спровођење активности промоције и представљања иницијатива у оквиру целог 

програма.  

 

До краја 2019. године, кроз Фонд за иновативна предузећа подржано је 12 

српских предузећа, са укупно 12,05 милиона евра.  

 

Имајући у виду да је укључивање Србије у овај програм посредством Фонда 

оцењено као ефикасно и у неспорном интересу домаћих МСП, Фонд и у 2020. години 

наставља да ради на реализацији иницијално утврђених циљева и унапређењу 

привредног окружења и националног иновационог система. У оквиру наведеног, 

Република Србија активно учествује у раду Саветодавне групе програма, а 

представници Фонда, у оквирима својих овлашћења, заступају интересе земље 

кориснице и доприносе развоју иновативног предузетништва на регионалном нивоу. У 

2020. години планирано је одржавање два састанка Сaветодавне радне групе, у јуну и у 

децембру.   

 

Укупна контрибуција Републике Србије у овом програму износи 1.328.000 евра. 

За 2020. годину опредељен је износ од 265.000 евра, што је у складу са обавезама 

преузетим Уговором о упису каптала у вези са ENIF.   
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3. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ФОНДА У 2020. ГОДИНЕ 
 

Осим програма подршке и финансирања иновација, у 2020. години, Фонд планира 

да реализује низ других активности које су значајне за јачање иновационог 

екосистема. Зарад достизања утврђених циљева, Фонд ће сарађивати са надлежним 

институцијама, пре свега МПНТР, Кабинетом министра без портфења задуженог за 

иновације и технолошки развој, Министарством финансија и CFCU, Министарством 

привреде, Министарством за европске интеграције, Фондом за науку, Делегацијом 

Европске уније, Светском банком, као и осталим међународним донаторима, 

амбасадама страних земаља са којима постоји дугогодишња успешна сарадња, затим 

међународним и домаћим инститиуцијама (Привредна комора Србије, Завод за 

интелектуалну својину, Центар за промоцију науке итд.) и инвеститорима на 

националном, регионалном и међународном нивоу (Serbian Private Equity Association, 

USAID, UNDP, ICT hub, IMPACT hub, StartIt, Balkan Venture Forum, Southeast Venture 

Capita,NALED итд.).  

 

Фонд је члан Европске мреже иновационих агенција - TAFTIE. TAFTIE чине 

28 организација из 27 различитих европских земаља. У оквиру ове мреже и 

континуирано се организују састанци органа, тела и радних група на којима се 

анализирају и дефинишу добре праксе за процесе релевантане за рад иновационих 

агенција, размењују лична искустава и различита решења. Учествовањем у раду 

појединих радних група TAFTIE, Фонд усваја нова знања на основу којих ће радити на 

побољшању својих процеса како би се осигурала максимална стручност, 

транспарентност и ефикасност у свим фазама спровођења иновационих програма. 

 

Фонд је у протеклом периоду успоставио сарадњу са сличним институцијама из 

Словачке, Бугарске, Русије, Црне Горе. Током 2020. године, Фонд ће наставити да 

сарађује са овим институцијама, ради размене искуства и добре парксе у спровођењу 

мера и примени инструмената за пружању подршке развоју иновација.  

  

Наставак учешћа представника Фонда у активностима у вези са Преговарачким 

поглављем 25 – „Наука и истраживање“, које је отворено и привремено затворено, 

одвијаће се у зависности од динамике преговора о приступању Европској унији. Фонд 

свакако планира да настави са радом на формулисању и имплементацији принципа 

Европске уније и ЕУ Иновационе уније у национални иновациони систем, кроз 

актуелне програме, законодавне активности и иницијативе.  

 

Представници  Фонда ће учествовати у усклађивању и унапређењу постојећег 

законског оквира Републике Србије у области иновација. 
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ПРИЛОГ 1: Преглед програма и пројеката Фонда у 2020. години 

Програм Циљна група Износ гранта Карактеристике Извори финансирања 

Програм раног развоја  

 

Неформални тимови 

и микро и мала 

предузећа, до 5 

године старости 

До 80.000 евра 

До 70% кофинансирање од стране 

Фонда, минимум 30% кофинансирање 

од стране корисника гранта 

- Република Србија, са раздела МПНТР кроз „Пројекат 

за унапређење конкурентности и запошљавања“   

- Претприступни фондови Европске уније за 2014. 

годину по основу Уговора о директном гранту 

Програм суфинансирања иновација 

 

Микро, мала и 

средња предузећа 
До 300.000 евра 

До 60% кофинансирање од стране 

Фонда, минимум 40%  

кофинансирање од стране корисника 

гранта и royalty компонента 

- Република Србија, са раздела МПНТР кроз „Пројекат 

за унапређење конкурентности и запошљавања“ 

- Претприступни фондови Европске уније за 2014. 

годину по основу  Уговора о директном гранту 

Програм сарадње науке и привреде 

Мала и средња 

предузећа и јавне 

НИО (у виду 

конзорцијума) 

До 300.000 евра 

До 60%, односно 70% кофинансирање 

од стране Фонда, минимум 40%, 

односно 30% кофинансирање од 

стране корисника гранта   

- Република Србије, са раздела МПНТР  кроз „Пројекат 

за унапређење конкурентности и запошљавања“    

Јавни позив  за сузбијање ефеката 

пандемије Covid-19 

Микро, мала и 

средња предузећа   

До 6 милиона 

динара 

До 85% кофинансирање од стране 

Фонда, минимум 15% кофинансирање 

од стране корисника гранта 
- Република Србија, са раздела МПНТР  

Пројекат акцелерације иновација и 

постицање раста предузетништва у 

Републици Србији – друга компонента 

Мала и средња 

предузећа 

Оквирно од 

100.000 до 450.000 

евра (коначни износи 

ће се утврдити након 
дизајна прогрма) 

Оквирно суфинасирајући грантови до 

60% од стрaне Фонда и најмање 40% 

од стране приватних ивеститора 
(коначни износи ће се утврдити након 
дизајна прогрма) 

- Република Србија, са раздела МПНТР кроз „Пројекат 

акцелерације иновација и постицање раста 

предузетништва у Републици Србији“ 

Програм 

трансфера 

технологије 

Сет услуга за НИО  НИО  До 50.000 евра 
До 20.000 евра до 100% износ гранта, 

за веће износе до 70% износа грата 

- Република Србија, са раздела МПНТР кроз „Пројекат 

за унапређење конкурентности и запошљавања“    

Услужна истраживања и 

услуге за партнере из 

привреде (Иновациони 

ваучери) 

МСП и НИО До 800.000 динара До 60% вредности услуге 

Доказ концепта  НИО До 20.000 евра 100% износ гранта 
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ПРИЛОГ 2: Временски оквир реализације програма Фонда у 2020. години 

Програм/ Квартал

Јавни позив 2018. године

Јавни позив 2019. године - први позив

Јавни позив 2019. године - други позив

Јавни позив 2020. године

Јавни позив 2017. године

Јавни позив 2018. године

Јавни позив 2019. године

Јавни позив 2020. године

Јавни позив 2018. године

Јавни позив 2019. године

Сет услуга за научноистраживачке организације 

Услужна истраживања и услуге за партнере из 

привреде (иновациони ваучери)

Доказ концепта

ЛЕГЕНДА

ФАЗА ПРИПРЕМЕ И ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

ЗАВРШНО УСАГЛАШАВАЊЕ

АКТИВНОСТИ У КОНТИНУИТЕТУ

       РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊЕ РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУЗБОЈАЊЕ ЕФЕКАТА ПАНДЕМИЈЕ Covid-19

ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА

Први квартал Други квартал Трећи квартал Четврти квартал

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА
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ПРИЛОГ 3: Финансирање рада Фонда за у 2020. години, са пројекцијом за 2021. и 2022. годину  
ГОДИНА 2020. 2021. 2022. 

ПРОГРАМ/ ИЗНОС 

Приходи из буџета  

у 000 РСД
6
 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у 000 РСД 

Приходи из буџета  

у 000 РСД 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у ЕУР 

Приходи из буџета  

у 000 РСД 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у ЕУР 

1.Оперативни трошкови
7
 120.000     140.000     200.000  

2. Програми финансирања које имплементира 

Фонд за иновациону делатност – Програм 

суфинансирања иновација (Програми раног 

развоја и Програм суфинансирања иновација) и 

друге програме финансирања (Програм сарадње 

науке и привреде, Центар за технолошки 

трансфер, Програм ваучера за иновације), 
укључујући припадајуће трошкове процеса 

одабира на основу међународне експертске 

рецензије и независне Експертске комисије и 

друге директне трошкове који могу настати у 

поступку реализације Програма
8
, реализација 

 Јавног позива  за сузбијање ефеката пандемије Covid-

19 

1.008.200  1.300.000  1.540.000  

 
6
 Износ предвиђен Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис Председника републике донела за време ванредног стања (Службени гласник РС 029/2020, број 62/20 

од 29.04.2020.) и Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020). 
7 Споразумом о зајму Република Србија се обавезала да ће обезбедити минимум 0,72 милиона евра за оперативни буџет Фонда у 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. години. Динарска 

противвредност уговорене обавезе за 2020. годину прерачуната je по курсу од 120,0 РСД за 1 ЕУР. 
8
 Споразумом о зајму Република Србија се обавезала да ће обезбедити минимум 2,7 милиона евра за суфинансирање Програма раног развоја и Програма суфинасирања иновација у 

2016, 2017. и 2018. години. Динарска противвредност уговорене обавезе приказанe у табели прерачуната је по курсу од 122,5 РСД за 1 ЕУР. У складу са реструктурираним 

Споразумом о зајму, Република Србија се обавезала да ће обезбедити минимум 4 милиона евра у 2018., 2019. и 2020. години за програме финансирања које имплементира Фонд за 

иновациону делатност – Програм суфинансирања иновација (Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација) и друге програме финансирања (Програм сарадње науке 

и привреде, Центар за технолошки трансфер, Програм ваучера за иновације). Динарска противвредност уговорене обавезе за 2020. годину приказанe у табели прерачуната је по 

курсу од 120,0 РСД за 1 ЕУР. 
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ГОДИНА 2020. 2021. 2022. 

ПРОГРАМ/ ИЗНОС 

Приходи из буџета  

у 000 РСД
6
 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у 000 РСД 

Приходи из буџета  

у 000 РСД 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у ЕУР 

Приходи из буџета  

у 000 РСД 

Финансирање из 

ИПА средстава  

у ЕУР 

3. Уговор о Директном гранту - Стварање 

свеобухватног система за истраживање и развој
9
  

ЕУ ИПА 2013 

/ 17.090 / / / / 

4. Уговор о Директном гранту - Развој нових 

производа и услуга кроз комерцијализацију 

истраживања у малим и средњим предузећима   

ЕУ ИПА 2014
10

 

53.040 40.443 53,040 552.499,72 24.000 250.000 

5. ENIF 31.800 / / / / / 

6. Наставак финансирања за Програм раног 

развоја, Програм суфинансирања иновација и 

Програм сарадње науке и приврде ЕУ ИПА 2018 
11

 

146.250 267.638 131.250 3.281.250,00 131.250 3.281.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Укупан износ суфинансирања Републике Србије према Уговору о Директном гранту - Стварање свеобухватног система за истраживање и развој износи 1 милион евра, док је 

учешће из ЕУ ИПА 2013 2,4 милиона евра. Износ од 17.090.000,00 РСД је динарска противвредност износа од  142,419.13 ЕУР који је утврђен за плаћање након усвајања Коначног 

извештаја од стране CFCU. 
10 Укупан износ суфинансирања Републике Србије по Уговору о Директном гранту - развој нових производа и услуга од стрене МСП кроз комерцијализацију истраживања износи 

2 милиона евра, док је учешће из ЕУ ИПА 2014 2,5 милиона евра. 
11 Индикативни буџет за програме подршке технолошким иновацијама износи укупно 20 милиона евра, од којих 15 милиона евра из ЕУ ИПА 2018, а 5 милиона евра из буџета 

Републике Србије, са раздела МПНТР. 
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У складу са чланом 15. став 1. тачка 5. Статута Фонда који је донео Управни 

одбор Фондa 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 одбор Фонда усвојио је дана 13. маја 2020. године. 

 

 


