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1. Програм иновационих ваучера у Србији
Програм иновационих ваучера је једна од услуга у оквиру Канцеларије за трансфер
технологије (у даљем тексту: КТТ) Фонда за иновациону делатност (у даљем тексту:
Фонд). Сврха КТТ-а је да подстакне примену резултата научних истраживања у
приватни сектор како би се креирали производи и услуге којима ће се унапредити
привреда. КТТ је основана у оквиру „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и
трансферу технологије у Србији” (SRITTP) са циљем да се јавни научноистраживачки
сектор преорјентише ка потребама привреде. SRITTP се финансира средствима Европске
уније, а њиме администрира Светска банка.

2. Шта су иновациони ваучери?
Иновациони ваучери су једноставан финансијски подстицај који привредна друштва
користе како би покрила део трошкова за услуге које пружају научноистраживачке
организације из јавног сектора. Развој нових производа и услуга је у директној вези са
процесом иновирања, а иновациони ваучери су начин да се кроз директни финансијски
стимуланс омогући трансфер знања, чиме се смањује јаз између развоја производа и
пласмана на тржишту. Осим тога, очекује се да иновациони ваучери допринесу стварању
дугорочнијих партнерства између привредних друштава и пружаоца услуга
истраживања и развоја.
Циљ Програма иновационих ваучера је да се привредна друштва финансијски подстакну
на сарадњу са јавним научноистраживачким организацијама у области иновација и на
тај начин своје производе учине конкурентним на тржишту.
Иновационим ваучером се покрива 80% укупних трошкова научноистраживачких
услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ).
Привредна друштва су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова
услуга. ПДВ се не финансира иновационим вачером и, када је примењиво, привредна
друштва морају платити пружаоцу услуге ПДВ на укупне трошкове услуга.
Износ средстава који је привредном друштву додељен иновационим ваучером не сме да
доведе до кршења правила о додели државне помоћи мале вредности (де минимис1)
којима се прописује да је максимални износ добијен у претходне три године до 200.000
евра.
2.1. Да ли сте подобни за иновациони ваучер?
Подобна привредна друштва – корисници иновационих ваучера су микро, мала и
средња предузећа2, регистрована у Србији у већинском приватном домаћем
власништву3. Привредна друштва морају да буду правна лица основана у складу са
тренутно важећим српским законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији
за привредне регистре и са седиштем у Србији.
Правила о помоћи мале вредности (де минимис) дефинисана су у члану 95. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи којој се може приступити овде.
2
Микро, мала и средња предузећа дефинисана су у члану 6. Закона о рачуноводству ком се може
приступити овде.
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Већински власник је држављанин Републике Србије (ималац пасоша).
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Програмом иновационих ваучера не даје се предност ни једном индустријском сектору,
нити нивоу иновативности привредних друштава која подносе пријаве за иновационе
ваучере.

2.2. Ко може да пружа услуге које ће бити покривене иновационим ваучером?
Подобна привредна друштва могу да се пријаве за иновационе ваучере како би покрила
трошкове услуга које пружају јавне научноистраживачке организације као што су:
универзитети, факултети, истраживачке установе, иновациони центри и друге јавне
научноистраживачке организације у Србији. Јавне научноистраживачке организације у
Србији су све организације у оквиру државних универзитета, факултета, института и
иновационих центара.

2.3. Које услуге се могу покрити иновационим ваучером?
Иновациони ваучери могу да се користе за пренос научних, технолошких или
иновативних знања која су нова за привредно друштво или за решавање неког
техничког/технолошког проблема које привредно друштво одреди. Подршка може да се
добије за следеће услуге:
• Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и
квалитет), процеса или услуга;
• Доказ концепта;
• Студија изводљивости;
• Производња лабораторијског прототипа;
• Израда демонстрационог прототипа;
• Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
• Валидација технологије;
• Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
• Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
• Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја
производа);
• Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења. За ове потребе, може се
користити до 20% вредности ваучера.
Фонд може да одлучити да подносилац пријаве није подобан за добијање иновационог
ваучера уколико је услуга наведена у пријави за иновациони ваучер у супротности са
циљевима Програма иновационих ваучера, прописима Републике Србије, било којем
интерном акту Фонда и/ или ако би на било који начин угрозила или нарушила
репутацију Фонда.

2.4. Које услуге не могу да се покрију иновационим ваучером?
Иновациони ваучери не могу бити коришћени за финансирање следећих услуга:
• израда пословних планових и економских процена;
• продајне активности;
• развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација;
• активности као што су истраживање и анализа тржишта;
• неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација,
технички атести…);
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активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране
другог предузећа/установе;
• путовања, конференције или куповина опреме.
•

2.5. Када можете да се пријавите за иновациони ваучер?
Јавни позив за Програм иновационих ваучера биће расписан 21.децембра 2017. и биће
отворен шест месеци или све до утрошка планираног . Распоређена буџетска средства
износе 200.000 евра.

2.6. Додатне информације
Привредно друштво - подносилац пријаве у овој пилот фази може да добије највише два
(2) иновациона ваучера у максималном износу од 1.200.000 динара, за које може
истовремено поднети пријаве.
Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у периоду од 6 месеци од датума
потписивања уговора између Фонда и привредног друштва. У случају да се иновациони
ваучер не искористи у овом периоду, Фонд неће имати никакве обавезе према одобреном
иновационом ваучеру.
Привредно друштво или пружалац услуге дужни су да регулишу сва питања у вези са
интелектуалном својином која се могу јавити у оквиру пружања научноистраживачких
услуга.

3. Поступак пријављивања
Да би се пријавили за Програм иновационих ваучера, подносиоци пријава најпре морају
да региструју налог на порталу Фонда који се налази на интернет презентацији Фонда
https://www.inovacionifond.rs/Vouchers. Захтев за регистрацију одобравају запослени
Фонда након обављене прелиминарне анализе података достављених у захтеву за
регистрацију налога (матични и порески број, основне информације о привредном
друштву и подаци о особи за контакт). Привредна друштва која су већ креирала налоге
на порталу Фонда у оквиру својих пријава за Програм раног развоја, Програм
суфинансирања иновација или Програм сарадње науке и привреде могу да се пријаве
користећи своја постојећа корисничка имена и лозинке.
Након регистрације, подносилац пријаве може да се пријави на портал и поднесе пријаву
за иновациони ваучер. Да би пријава била размотрена, мора да буде потпуна и послата
електронски преко портала Фонда.

3.1. Документа за пријаву
Пријава за иновациони ваучер се састоји из три дела:
• пријава за иновациони ваучер у којој се описују услови и одредбе (попуњава се на
порталу Фонда);
• захтев за услугу дефинисан од стране подносиоца пријаве (попуњава се на порталу
Фонда);
• финансијска понуда пружаоца услуге (јавна научноистраживачка организација) у
циљу решавања проблема дефинисаног у захтеву за услугу (у ПДФ формату).
Финансијска понуда мора да садржи:
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спецификацију техничког проблема из пријаву за иновациони ваучер;
• назив научноистраживачке организације и контакт особе одговорне за тражену
услугу;
• финансијску понуду за услуге са ПДВ-ом израженим као засебни трошак, ако је
научноистраживачка организација у систему ПДВ;
• датум завршетка тражене услуге;
• пуноважност понуде (минимум 30 дана).
•

Захтев за услугу се уноси директно на порталу, док се финансијска понуда пружаоца
услуге поставља као засебан документ у пдф формату.
Након прибављања финансијске понуде од научноистраживачке организације која
пружа услуге, подносилац пријаве може да поднесе пријаву Фонду на разматрање.

3.2. Избор добитника иновационих ваучера
Након подношења пријаве за иновациони ваучер, Фонд ће разматрати пристигле
пријаве. Разматрање пријаве подразумева проверу:
• испуњености формалних захтева за подносиоце пријава;
• испуњености критеријума који се односе на услуге и пружаоце услуга;
• исправност финансијске понуде.
Ако су ови критеријуми испуњени, Фонд ће одобрити иновациони ваучер и доставити
нацрт уговора привредном друштву. Разматрање и избор поднетих пријава за
одобравање иновационих ваучера врши се од стране Фонда, односно интерно од стране
два лица, а коначну одлуку доноси директор Фонда. Фонд ће донети коначну одлуку и
обавестити подносиоца пријаве у року од седам (7) радних дана од датума подношења
пријаве. Иновациони ваучери ће бити одобравани привредним друштвима по редоследу
пристизања пријава, почевши од датума објављивања јавног позива, односно све док
опредељена средства не буду утрошена.
Ако неки од горе наведених захтева није испуњен, пријава може бити одбијена као
неблаговремена, непотпуна и неприхватљива или на основу неког другог образложеног
обавештења о одбијању. Фонд задржава право да одбије пријаву за иновациони ваучер
у случају када процени да одобравање ваучера може имати штетан утицај на углед
Фонда. У том случају Фонд ćе обавестити подносиоца пријаве о својој одлуци и
разлозима одбијања.
Неподобни подносиоци пријава биће обавештени о својој неподобности (укључујући
разлог одбијања) путем електронске поште. У случају да је пријава за иновациони ваучер
одбијене, могуће је поднети нову пријаву.
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4. Административни захтеви
4.1. Уговорање
По одобрењу пријаве за иновациони ваучер, привредно друштво потписује уговор о
иновационом ваучеру са Фондом. Тек након тога, Фонда званично издаје иновациони
ваучер.
Након потпсивања уговора са Фондом, привредно друштво шаље наруџбеницу
нучноистраживачкој организацији за услугу која је наведена у одобреној пријави за
иновациони ваучер.

4.2. Извештавање и верификација
Како би се услуга финализовала, што је предуслов за исплату иновационог ваучера од
стране Фонда, пружалац услуга мора да припреми и пошаље извештај привредном
друштву које је у обавези да потврди да је услуга пружена у складу са захтевима. Када
привредно друштво утврди да је услуга пружена, потврда о прихватању пружене услуге
доставља се на портал Фонда и на тај начин се Фонд обавештава да реализује плаћање
директно организацији која је пружила услугу. Фонд задржава право да обави
инспекцијски надзор у просторијама привредног друштва и провери постојање и садржај
испоручених услуга које су финансиране у оквиру Програма иновационих ваучера.

4.3. Исплата
Када привредно друштво верификује и потврди да је услуга за коју је одобрен
иновациони ваучер пружена, Фонд врши уплату директно на банковни рачун
научноистраживачке организације. Плаćање износи 80% укупних трошкова услуге, не
рачунајући ПДВ, по потписаном уговору са привредним друштвом. Да би плаћање било
извршено, потребно је да научноистраживачка организација изда фактуру која садржи
пун износ услуге, укључујући и пун износ ПДВ-а који наплаћује од привредног друштва.
Рачун мора да садржи напомену да 80% трошкова услуге, а максимално до 800.000
динара, без ПДВ-а плаćа треćа страна, односно Фонд за иновациону делатност по основу
издатог иновационог ваучера привредном друштву. Корисник ваучера мора да плати
20% трошкова услуге, укључујући укупан износ ПДВ-а, на банковни рачун
научноистраживачке организације. Плаćање Фонда научноистраживачкој организацији
ће бити извршено након што привредно друштво достави потврду о прихватању
пружене услуге, коју привредно друштво поставља на портал Фонда.
Научноистраживача организација мора да попуни и пошаље захтев за уплату Фонду,
који ће у року од 7 радних дана извршити уплату на банковни рачун
научноистраживачке организације.
Како би трансакција за иновациони ваучер била финализована, потребно је да привредно
друштво на портал Фонда достави доказ о плаћању са свог рачуна.
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