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Уводна реч
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности
(„Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13). Циљ Фонда за иновациону
делатност је подстицање иновативнe делатности, кроз обезбеђивање средстава за
финансирање, у складу са најбољом међународном праксом, првенствено кроз сарадњу
са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и
приватним сектором. Приоритет Фонда за иновациону делатност је наставак
финансирања иновативних пројеката и унапређење везa између научноистраживачких
организација и привредних субјеката, у циљу повећања конкурентности домаће
привреде кроз развој нових производа, услуга и нових технологија. Фонд за иновациону
делатност је у 2015. години као своју мисију дефинисао унапређење иновационе
инфраструктуре, кроз успостављање и развој активности трансфера технологије и
пратећих услужних линија, које доприносе јачању капацитета за идентификацију
интелектуалне својине и трансфер технологије на локалном, регионалном и
националном нивоу.
Фонд за иновациону делатност је закључно са 10. јануаром 2016. године,
окончао имплементацију међународног ИПА 2011 Пројекта подршке иновацијама у
Србији (IPA 2011 Innovation Serbia Project), који је трајао од 5. децембра 2011. године,
а који је реализован у сарадњи са Светском банком и Европском унијом. Фонд за
иновациону делатност је у 2015. години спровео надзор и финансијску конторолу
пројеката финансираних кроз Програм раног развоја (Mini Grants Program) и Програм
суфинансирања иновација (Matching Grants Program), механизме финансирања који су
успостављени кроз међународни пројекат истовремено са успостављањем
оперативних капацитета Фонда за иновациону делатност, али који ће наставити да
функционишу у оквиру Фонда и да се финансирају из свих расположивих извора.
На основама успостављеним кроз овај међународни пројекат, Фонд за
иновациону делатност је у јулу 2015. године започео имплементацију новог
међународног ИПА 2013 Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу
технологије у Србији (IPA 2013 Serbia Research, Innovation and Technology Transfer
Project), као наставак успешне сарадње са Европском унијом, Светском банком и
ресорним Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Фонд за иновациону
делатност ће кроз имплементацију овог пројекта искористити искуства која је
стекао у досадашњем раду, али и стећи нова знања, пре свега када је реч о
успостављању и одржавању везе између јавног научноистраживачког и приватног
сектора, а све то уз подршку својих дугогодишњих партнера и надлежног
министарства.
Поред наведеног, а имајући у виду резултате независне контроле и процене
утицаја спроведене од стране израелског консултанта Applied Economics, Фонд за
иновациону делатност је наставио да интензивно ради на добијању додатних
средстава за наставак имплементације успостављених програма финансирања. Поред
уљкучивања у процес пријављивања за средства из ИПА фондова за 2014. годину и
планирано пријављивање за ИПА фондове за 2017. годину, потенцијални извор
финансирања створен је и закључивањем Споразума о зајму, који је Република Србија
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потписала са Светском банком 7. октобра 2015. године, а који је ратификован у
Народној скупштини Републике Србије 29. децембра 2015. године.
Фонд за иновациону делатност је у 2015. години наставио да игра улогу кључног
актера националног иновационог система и да значајно доприноси његовом
унапређењу, пре свега кроз рад на нацрту новог Закона о иновационој делатности и
дефинисању преговарачке позиције Републике Србије у поступку приступања Европској
унији. Дотатно, Фонд за иновациону делатност наставља да успоставља нове
инструменте подршке иновативности и подстиче заједнички рад сродних инситуција
на подизању свести о значају иновација, јачању иновационог капацитета привреде и
повезивања науке и привреде.
Уз сталну подршку ресорног министарства и Владе Републике Србије, као и уз
помоћ Европске уније, Светске банке и јаког система за развој пројеката, Фонд за
иновациону делатност има за циљ да даље доприноси укупном развоју иновација,
подстицањем стварања нових и јачања постојећих компанија широм Србије, уз
унапређење, промовисање и подржавање развоја иновативних технологија.

Захваљујемо вам се на подршци и сарадњи у овом процесу.

др Иван Ракоњац, в.д. директора
Фонд за иновациону делатност
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2. 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.
Делатност Фонда за иновациону делатност

2.1.

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
новооснованих привредних субјеката;

тржишно

оријентисаних

иновација

 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.
Организација и органи Фонда

2.2.

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 су у Статуту Фонда за иновациону делатност. Фондом
управља Директор.
Влада Републике Србије именовала је 3. фебруара 2011. године председника и чланове
Управног одбора (Решење број 119-10050/2010-1), као и председника и чланове
Надзорног одбора (Решење број 119-10049/2010-1), док је Решењем број 11912773/2015 од 28. новембра 2015. године Влада Републике Србије именовала вршиоца
дужности директора Фонда.
Управни одбор
Председник Управног одбора: проф. др Дејан Илић, доктор физичке хемије;
Чланови Управног одбора:
 Ирена Булатовић, саветник у Министарству привреде;
 др Горан Радосављевић, доцент Факултета за економију, финансије и
администрацију у Београду;
 др Весна Црнојевић Бенгин, вандредни професор Факултета техничких наука
Унивезитета у Новом Саду;
 др Ивана Маговчевић Либиш, виши потпредседник, руководилац Развоја
корпоративног пословања, Teva Pharmaceuticals, Бостон, САД
Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора: мр Гордана Даниловић Грковић, директор Пословнотехнолошког инкубатора техничких факултета у Београду;
Чланови Надзорног одбора:
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 проф. др Ратко Ристић, професор Шумарског факултета Универзитета у
Београду;
 мр Миодраг Марковић, адвокат 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 startup 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, уз сагласност Светске банке, а трајање
њиховог ангажмана је везано за трајање Пројекта подршке иновацијама у Србији, који
је завршен 10. јануара 2016. године. Избор чланова Експертске комисије је обављен по
процедури коју је одобрила Светска банка и у складу са релевантним Смерницама
Светске банке: Избор и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске
банке под ИБРД зајмовима и ИДА кредитима и донацијама из јануара 2011. године.
Саветници Фонда
Стратешки саветник: Шуки Глајтман, бивши главни саветник за науку Израела;
успоставио израелску националну политику за иновације и руководио свим израелским
националним програмима подршке за иновације, укључујући Програм инкубатора и
национални Програм генеричких технологија; Извршни партнер фонда ризичног
капитала Platinum VC; управљао финансирањем више од 20 start-up компанија,
учествовао у трансакцијама продаје малих технолошких компанија великим
међународним корпорацијама, као и јавним иницијалним понудама;
Саветник за оперативне послове: Франсис Скробишевски, доскорашњи члан
Експертске комисије пољског Националног фонда капитала (КФК) који финансира
развој пољских фондова ризичног капитала и иновативних малих и средњих предузећа;
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председник Управног одбора трговинског савета САД – Пољска, са седиштем у
Силиконској долини; бивши потпредседник пољско-америчког фонда за
предузетништво; председник управног одбора портфолио менаџмента приватизационог
програма у Пољској; виши потпредседник мађарско-америчког фонда за
предузетништво и извршни директор мађарског фонда за иновативне технологије;
саветник при оснивању и управљању фондовима на Блиском Истоку, Централној Азији
и Африци.
Саветник за питања животне средине: Анђелка Михајлов, стручњак за животну средину
са 20 година искуства у изради политике заштите животне средине и у управљању
животном средином у погледу одрживог развоја; више од 8 година искуства у подршци
развоја права (acquis) Европске уније у области животне средине; редовни професор на
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду; од 2002. до 2004. године
министар за заштиту природних богатстава и животне средине; један од аутора
(поглавље „Животна средина”) Националне стратегије Србије за приступање ЕУ.
2.3.

Оперативно функционисање Фонда

Оперативни буџет Фонда: Средства за финансирање оперативних трошкова Фонда у
2015. години обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/2014 и 94/2015), 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 401-1260/2015-2 од 10. фебруара 2015.
године, Фонд је са ресорним министарство потписао уговор о распореду и начину
коришћења средстава буџетске субвенције намењених финансирању оперативних
трошкова Фонда у 2015. години. Фонд је и у 2015. години благовремено и уредно
извештавао ресорно министарству о наменском трошењу буџетских средстава и складу
са закљученим финансијским уговором, Финансијским планом и Програмом рада
Фонда за 2015. годину, као и у складу са пропсима о јавним набавкама и усвојеним
Планом набавки Фонда за 2015. 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. Од почетка коришћења па до краја 2015. године, Фонд је просторије за
обављање делатности користио у складу са закључком Владе број 021-7081/2013-1 од
25. августа 2013. године којим је привредном друштву ЈУП „Истраживање и развој“ (у
даљем тексту: ЈУП) додељено привремено управљање објектима НТП Београд (тада
Научно-технолошки парк Звездара). У складу са наведеним закључком, Фонд је из
буџетских средстава плаћао накнаду за коришћење просторија комплекса парка, као и
трошкове управљања парком. Овај закључак је, као извршен, престао је да важи даном
уписа „Научно-технолошког парка Београд“ у регистар привредних субјеката, који је од
ЈУП-а преузео управљање комплексом парка. „Научно-технолошки парк Београд“ је
дана 10.06.2015. године регистрован у АПР-у, у правној форми друштва са
ограниченом одговорношћу.
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У складу са новим, важећим Закључком Владе РС број 022-3124/2015 од 26. марта 2015.
године, одређено је да Фонд и ЈУП „Истраживање и развој“, уз сагласност
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, некомерцијално користе
додељене просторије у НТП Београд. Фонд је означен као референтна институција у
НТП Београд, као кључни актер националног иновационог система, те је планирано да
у 2016. години, а у складу са предметним закључком, пословне просторије у НТП
Београд користи без накнаде, пре свега имајући у виду смањени оперативни буџет за
2016. годину.
Оставка в.д. директора Фонда и именовање новог в.д. директора Фонда: Дана
28.09.2015. године Марко Зех Атанасовски је поднео оставку на функцију в.д.
директора Фонда, а са исте је разрешен решењем Владе број 119-12791/2015 од
28.11.2015. године. У периоду од дана поношења оставке до дана разрешења,
обезбеђено је несметано оперативно пословање Фонда, у складу са овлашћењем в.д.
директора број 304 од 28.09.2015. године на основу којег је Милена Костадиновић,
запослена у Фонду на радном месту Оперативни менацер, преузимала радње којима се
организује и руководи текуће пословање Фонда, те обезбеђује уредно, благовремено и
законито испуњење обавеза Фонда. Дана 28. новембра 2015. године, Решењем Владе РС
24 Број: 119-12773/2015 за в.д. директора Фонда именован је др Иван Ракоњац,
Управни одбор: Дана 6. априла 2014. године Ивана Магочевић Либиш је поднела
оставку на место члана Управног одбора и одрекла се накнаде по том основу. Ивана
Маговчевић Либиш још увек није разрешена функције члана Управног одбора Фонда.
Дана 25.07.2011. године члан Горан Радосављевић је поднео оставку на место члана
Управног одбора, због постављења на другу функцију, а дана 01.11.2012. године
одрекао се накнаде по том основу. Горан Радосављевић такође још увек није разрешен
функције члана Управног одбора – 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: Дана 14.05.2015. године Гордана Даниловић Грковић је поднела
оставку на место председнице Надзорног одбора Фонда, чиме је престао рад тог органа
Фонда, имајући у виду да, у складу са чланом 2. Пословника о раду Надзорног одбора,
председник Надзорног одбора сазива седнице, њима председава и стара се о извршењу
одлука Надзорног одбора. Гордана Даниловић Грковић још увек није разрешена
функције председника Надзорног одбора Фонда.
Оперативни капацитет Фонда: Фонд је и у 2015. години практично функционисао у
смањеном капацитету, са свега 16, односно од октобра 2015. године, 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. Ресорно министарство и остале надлежне институције су током 2015.
године препознале потребу за повећањем капацитета Фонда. У одговору на захтеве
Фонда за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, надлежна комисија
(Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
9

Извештај о раду за 2015. годину

код корисника јавних средстава) је дана 29.12.2015. године донела закључак којим је
дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време у Фонду за укупно 3
радна места (висока стручна спрема), односно 4 извршиоца. Поред наведеног, имајући
у виду предлог рационализације који је Фонд доставио ресорном Министарству, а у
складу са Законом о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015), Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 101/15, 114/15), за Фонд је утврђен број од 27 запослених
на неодређено време. Овим је извршена планирана рационализација броја запослених
код Фонда, као корисника јавних средстава, који је смањен са 31 на утврђен максимум
од 27 радних места.

3. Програми финансирања Фонда и Пројeкат подршке
иновацијама у Србији – ИПА 2011 (Innovation Serbia Project –
IPA 2011)
Фонд је у 2015. години наставио са имплементацијом Програма раног развоја (Mini
Grants Program) и Програма суфинансирања иновација (Matching Grants Program), као
и са проналажењем додатних средстава за наставак њиховог финансирања.
3.1.

Програм раног развоја – О програму

Програм раног развоја, кроз који Фонд додељује бесповратну финансијску помоћ у
максималном износу до 80,000 евра за појединачне иновативне пројекте, намењен је
приватним микро и малим предузећима у раним фазама развоја, која развијају
технолошке иновације у виду производа, услуга и технологија са јасном тржишном
потребом. Циљ Програма раног развоја је подстицање стварања иновативних компанија
заснованих на знању, у форми приватних start-up или spin-off предузећа, кроз
обезбеђивање финансирања за стварање тржишно оријентисаних иновативних
технологија са високим потенцијалом за комерцијализацију.
До сада је у оквиру Програма раног развоја кроз укупно четири јавна позива одобрено
финансирање за 43 пројекта у вредности од око 3 милиона евра, од чега је финансиран
41 пројекат. Два пројекта нису била реализована услед техничких разлога са стране
предузећа.
Према заступљености индустријских сектора, највећи број пријава подобних за
Програм раног развоја дошао је из области информационо-комуникационих
технологија (преко 45%). Додатно, значајан број пријава дошао је из области
енергетске ефикасности, машинства и електроинжењерства, као и из прехрамбене
индустрије и пољопривреде.
Фонд је успешно заинтересовао истраживачку заједницу и направио значајан корак у
подстицању истраживача да размишљају у смеру комерцијализације њихових
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технологија. О овоме сведочи и чињеница да је на реализацији 15 пројеката у оквиру
Програма раног развоја било ангажовано 20 научноистраживачких институција.
Такође, од преко 350 пројеката пријављених за Програм раног развоја током четири
јавна позива, више од 35% имало је предложену сарадњу са институцијама које се
интензивно баве научно-технолошким истраживањем и развојем.
Кроз овај Програм, Фонд је до сада директно подржао 199 радних места за
висококвалификоване запослене у новооснованим микро и малим технолошким
предузећима у Србији. Укупан приход свих предузећа чији су пројекти финансирани у
оквиру Програма раног развоја увећан је са 0.5 милиона ЕУР на крају 2011. на 3.45
милиона ЕУР на крају 2014. године, док је њихов кумулативни извоз у истом периоду
увећан са 0.12 на 1.55 милиона ЕУР.
3.2.

Програм суфинансирања иновација – О програму

Путем Програма суфинансирања иновација, са износом суфинансирања до 300,000 евра
по пројекту, Фонд пружа подршку српским микро и малим компанијама које желе да
кроз развој нових и унапређених производа и услуга побољшају своје присуство на
домаћем и међународном тржишту.
До сада је у оквиру Програма суфинансирања иновација кроз укупно три јавна позива
одобрено финансирање за 12 пројеката у вредности од око 3 милиона евра, од чега је
финансирано 11 пројеката. Један пројекат није био реализован услед техничких разлога
са стране предузећа.
Према заступљености индустријских сектора, највећи број пријава подобних за
Програм суфинансирања иновација дошао је из области информационокомуникационих технологија (32%), а потом из области машинства и
електроинжењерства (20%), енергетике и енергетске ефикасности (15%) и прехрамбене
индустрије.
Од укупно 119 пристиглих предлога пројеката, преко 30% је као сараднике на
имплементацији својих пројеката предложило институције јавног сектора које се
интензивно баве научно-технолошким истраживањем и развојем. Од 12 компанија чији
су пројекти били одобрени за финансирање у оквиру овог програма, 5 има активну и
плодоносну сарадњу са научно-истраживачким институцијама, који имају улогу
подизвођача или консултаната на овим пројектима.
Кроз Програм суфинансирања иновација, Фонд је директно подржао 108 радних места
за висококвалификоване запослене у микро и малим технолошким предузећима у
Србији. У периоду од 2011. до краја 2014. године, предузећа чији су пројекти добили
подршку у овом програму увећала су своје укупне приходе са 5.71 милиона ЕУР на 6.64
милиона ЕУР, док се извоз повећао са 0.47 на 1.55 милиона ЕУР.
3.3.

Програми финансирања кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији
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Фонд је у 2015. години наставио имплементацију Програма финансирања – Програма
раног развоја (Mini Grants Program) и Програма суфинансирања иновација (Matching
Grants Program), кроз међународни ИПА 2011 Пројекат подршке иновацијама у Србији
(Innovation Serbiа Project – IPA 2011), који је трајао од 5. децембра 2011. године до 10.
јануара 2016. године.
Пројекат подршке иновацијама у Србији, у вредности од 8.4 милиона евра, финансиран
је из претприступних фондова Европске уније (ИПА) за Србију за 2011. годину и
реализован у сарадњи са Светском банком, као администратором средстава. Циљеви
овог пројекта су стварање иновативног предузетништва, унапређење иновационог
система у Србији и допринос побољшању опште свести о улози технолошког развоја и
иновација у привреди.
У 2015. години спроведене су следеће активности:
 Квартално финансијско праћење и надзор пројеката компанија којима је одобрено
финансирање у оквиру претходно наведених програма:
 5 пројеката из Програма раног развоја
 7 пројеката из Програма суфинансирања иновација
 Закључно са 31. децембром 2015. године, званично је завршена имплементација
свих развојних активности на горепоменутим пројектима;
 Mониторинг и евалуација резултата програма финансирања које Фонд спроводи
завршени су у новембру 2015. године од стране израелске компаније „Applied
Economics“. Извештај који документује ове резултате презентован је и јавно
доступан;
 Ревизија за све активности Пројекта подршке иновацијама у Србији које су биле
спроведене током 2014. године обављена је од стране ревизорске куће КМПГ у
периоду мај/јун 2015.
Дана 11. децембра 2015. године одржан је догађај званичног завршетка Пројекта
подршке иновацијама у Србији, иако су његови корисници – домаће компаније и
њихове иновације – већ постали саставни део иновационог екосистема Србије, који
ефективно доприносе развоју националне иновативне економије. Више о овом догађају
приказано је у Oдељку 7. овог извештаја.
3.4.

Додатна средства за наставак Програма финансирања

Дана 7. октобра 2015. године потписан је Споразум о зајму (Loan Agreement) између
Свтске банке и Републике Србије, коју представља Министарство финансија, након
чега је у Народној скупштини ратификован 29. децембра 2015. године. Овим
споразумом дефинисана је имплементација Пројекта за унапређење конкурентности и
запошљавања (Serbia Competitiveness and Jobs Project), који се реализује као
финансијски инструмент заснован на оствареним резултатима. У складу са условима
овог зајма, Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује компоненту
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Програм за иновације (Program for Innovation), у оквиру које се кроз Фонд реализује
део предметне компоненте и то путем имплементације Програма раног развоја (Mini
Grants Program) и Програма суфинасирања иновација (Matching Grants Program), као и
путем реализације пословања и сервисних линија (услуга) централне Канцеларије за
трансфер технологија (Technology Transfer Facility).Један од услова за повлачење
средстава зајма је да се најмање 0,72 милиона евра у буџету Републике Србије за 2016.
годину издвоји за оперативно функционисање Фонда и да се најмање 2,7 милиона евра
у буџету Републике Србије за 2016. годину издвоји за финансирање успостављених
програма финансирања Фонда – Програма раног развоја и Програма суфинасирања
иновација. Наведени распоред и износ средстава представља услов чије испуњење
омогућава да Република Србија у 2016. години повуче средства зајма у износу од 3,58
милиона евра. Уколико Република Србија обезбеди неопходна средства, Фонд ће
расписати јавни позив за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација.
Поред наведеног, Фонд је током 2015. године са ресорним министарством учествовао у
припреми Акционог документа у оквиру сектора за конкурентност, у сврху подношења
пријаве за финансирање из средстава ИПА 2014, која ће бити усмерена такође за
финансирање Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација.

4. Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу
технологије у Србији - ИПА 2013 (Serbia Research, Innovation
and Technology Transfer Project – IPA 2013)
Фонд је у 2015. години започео имплементацију међународног ИПА 2013 Пројекта
подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији (даље у овом
одељку: Пројекат), укупне вредности 6,9 милиона евра, који се највећим делом
финансира из ИПА фондова за 2013. годину (4,9 милиона евра), уз суфинансирање од
стране ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 1
милион евра буџетских средстава и 1 милион евра суфинансирања од стране приватног
сектора. Овај пројeкaт представља наставак сарадње са Светском банком и Европском
комисијом у области развоја иновационог система у Србији и укључује три
компоненте, односно три дела, при чему се Део А. и Део Б. Пројекта спроводе у
сарадњи са Светском банком, односно по централизованом систему управљања:
Компонента I/ Део А. – Успостављање централне Канцеларије за трансфер технологије
унутар Фонда за иновациону делатност (Извршилац: Република Србија, односно
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као Прималац) ;
Компонента II/ Део Б. – Техничка помоћ телу које спроводи пројекат (Фонд за
иновациону делатност) за креирање грант шеме са релевантним показатељима за
праћење и независном годишњом евалуацијом имплементације грант шеме
(Извршилац: Светска банка);
Компоненета III/ Део Ц. – Израда Националне стратегије за истраживање, развој и
иновације после 2015. године и израда плана националне истраживачке
инфраструктуре (у складу са препорукама Европског стратешког форума о
истраживачким инфраструктурама) – Ову компоненту пројекта директно имплементира
Светска банка и Фонд нема непосредна овлашћења у поступку њене имплементације,
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али би требало да има значајну улогу у поступку дефинисања иновационих политика у
оквиру нове стратегије научног и технолошког развоја за период од 2016. до 2020.
године „Истраживање за иновације“.
4.1.

Међународни уговори као основ имплементације Пројекта

Дана 27. маја 2015. године потписани су међународни уговори којима је регулисана
имплементација Дела А. Пројекта:
 Уговор о Гранту између Светске банке и Републике Србије, коју представља
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
 Уговор о Пројекту између Светске банке и Фонда.
Оба наведена уговора су закључена на основу и у складу са Уговором о
администрацији од 22. децембра 2014. године између Светске банке и Европске уније,
коју заступа Европска комисија, а убрзо након њиховог потписивања, дана 1. јула 2015.
године Пројекат је формално постао ефективан.
Поред наведеног, дана 5. фебруара 2015. године закључен је Уговор о директном
гранту између Фонда и Министарства финансија, којим је регулисана имплементација
Дела Б. Пројекта коју Фонд имплементира у сарадњи са Министарством финансија.
4.2.

Активности Пројекта спроведене током 2015. године

Током 2015. године предузет је низ активности у оквиру наведених компоненти
пројекта и то редом:
Успoстaвљaњe цeнтрaлнe Кaнцeлaриje зa трaнсфeр тeхнoлoгиjе (КТТ):
КТТ има двоструки мандат: да демонстрира да је у Србији могуће реализовати
трансакције
везане
за
технологију
и
интелектуалну
својину
између
научноистраживачких институција и приватног сектора, као и да развије трансакциони
капацитет за трансфер технологије тако што ће повезати истраживаче и локалне актере
који се баве трансфером технологије. КТТ овај мандат остварује кроз КТТ (ТТФ)
програм.
Спроведене активности у 2015. у контексту ове компоненте:
 Ефективност Пројекта: 1. јул 2015. године;
 Дефинисање структуре и појединости ТТФ програма који ће КТТ имплементирати у
оквиру Пројекта;
 Креирање и усвајање Оперативног приручника који је одобрен од стране Светске
банке: 8. октобар 2015. године;
 Ангажовање стручњака у оквиру централне Канцеларије за трансфер технологије и
то: Координатор за трансфер технологије (Technology Transfer Coordinator),
Саветник за оперативно пословање (Business Operations Advisor) и Главни саветник
за трансакције (Lead Transaction Specialist). Наведени тим стручњака ће оперативно
радити на комерцијализацији пријављених пројеката и током евалуације пристиглих
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пријава биће подржан од стране стручњака из различитих области науке и
технологије, као и од стране саветника који ће пружити одговарајућу подршку у
припреми патентних пријава и регулисању других питања у области правне заштите
интелектуалне својине;
Набављена опрема и канцеларијски намештај за потребе КТТ;
Набављен и развијен Портал у оквиру КТТ који ће омогућити електронско
достављање пријава иновативних пројеката. Портал је функционалан од децембра
2015. године;
Израда нацрта упутства за апликанте у оквиру ТТФ програма. Упутство за апликанте
има за циљ да упозна кориснике са ТТФ програмом и његовим циљевима као и са
самом процедуром пријављивања. Поред тога, ово упутство садржи детаљан опис
врста услуга које пружа КТТ;
У вези са израдом упутства за апликанте, КТТ и Фонд су организовали неколико
консултативних састанака са представницима локалних канцеларија за трансфер
технологија у циљу израде овог документа;
Избор и ангажовање консултанта који је обавио анализу домаће регулативе из
области интелектуалне својине, укључујући и важеће процедуре на универзитетима.
Извештај о анализи стања је достављен локалним канцеларијама за трансфер
технологије, Светској Банци и ресорном министарству. Поред наведеног, ангажовани
консултант је израдио низ препорука у сврху израде Меморандума о разумевању
који ће се потписивати између Фонда и Универзитета у Новом Саду, Београду,
Крагујевцу и Нишу. Фонд је израдио нацрт Меморандума о разумевању и са
представницима 4 универзитета обавио више консултација током јесени у сврху
израде документа који би био прихватљив за обе стране;
У циљу ангажовања адвокатске кацеларије која ће Фонду пружати стручну правну
помоћ током рада КТТ, Фонд је у децембру израдио пројектни задатак који је
одобрила Светска банка. У том смислу Фонд је расписао конкурс у другој половини
децембра ради прикупљања писама заинтересованости;
Ангажовање фирме за комерцијализацију – за потребе ангажовања екстерних
експерата из различитих области науке и технологије (минимум 5 према Уговору о
гранту) који ће вршити евалуацију пристиглих пројеката преко Портала КТТ и
пружати помоћ у процесу комерцијализације ових пројеката, Фонд је уз помоћ
Светске банке израдио Пројектни задатак и расписао конкурс 29. децембра 2015.
године.

Креирање и имплементација шеме бесповратних грантова за подстицање сарадње
научноистраживачких организација и приватног сектора:
У оквиру друге компоненте Пројекта, Светска банка кроз техничку помоћ помаже
Фонду да дизајнира и осмисли нову грант шему (под радним називом Колаборативна
грант шема), која је усмерена ка подстицању сарадње приватног и јавног
научноистраживачког сектора на пољу стварања нове интелектуалне својине са
тржишном вредношћу и њене одговарајуће примене. Поред пружања подршке у
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дизајну саме грант шеме, Светска банка спроводи и годишњу, независну евалуацију
имплементације предметне Грант шеме. Корисници средстава која ће бити одобравана
у оквиру друге компоненте 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 из Србије. Кроз ову
шему, Фонд иновативним пројектима додељује финансијска средства у максималном
износу до 300.000 евра и 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.
Нова грант шема, чија ће имплементација трајати 36 месеци, 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.
Фонд је припремио и 1. априла 2015. предао званичну апликацију за директни грант
Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у склопу
Министарства финансија. Евалуација апликације завршена је почетком 2016. и Фонд је
5. фебруара 2016. потписао уговор са Министарством финансија о имплементацији
директног гранта.
Фонд је у сарадњи са Светском банком током априла и маја 2015. године организовао
четири рунде консултација везаних за овај инструмент – две у Београду, једну у Нишу
и једну у Новом Саду. Током ових консултација, Фонд је презентовао нацрт шеме
заинтересованим странкама из приватног сектора и научно-истраживачке заједнице у
Србији и подстакао дискусију са потенцијалним будућим корисницима. Нацрт шеме
представљен је и ширем аудиторијуму у склопу редовних презентација Фондових
програма финансирања и процењено је да постоји значајно интересовање за
финансијски инструмент овог типа. Партнерски однос у промовисању нове грант шеме
успостављен је са Привредном комором Србије.

5. Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана
(Western Balkan Enterprise Development and Innovation FacilityWB EDIF)
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана – у даљем тексту:
Програм, који је отпочео 5. децембра 2012. године, финансира Европска Комисија са
међународним финансијским институцијама кроз Инвестициони оквир Западног
Балкана. Мала и средња предузећа ће, кроз ову платформу, моћи да приступе
финансирању путем 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;
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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 портфолиа 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 одлучено је да ће се Република Србија у Програм укључити посредством Фонда,
а да се средства на име уплате контрибуције Републике Србије за учешће у овом
програму обезбеђују са раздела Министасртва просвете, науке и технолошког развоја.
Фонд је до сада предузимао активности које се односе на образовање и функционисање
регионалног Фонда за иновативна предузећа (Еnterprise Innovation Fund – ENIF, у
даљем тексту: ЕНИФ). У складу са наведеним, Фонд је у јулу 2015. године,
посредством ресорног министарства, иницирао доношење закључка Владе РС којим се
омогућава предузимање следећег корака у поступку приступања фонду ЕНИФ –
одобравање текста Уговора о приступању фонду ЕНИФ (Уговор о упису капитала у
вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. – Subscription Agreement relating to
Enterprise Innovation Fund C.V.) и давање овлашћења в.д. директору Фонда за
потписивање овог уговора, а све у складу са напред наведеним Закључком Владе РС.
Како је наведено у тексту предлога закључка, овим уговором о упису капитала уноси се
финансијска контрибуција Републике Србије, у виду улога за оснивање фонда ЕНИФ,
као фонда ризичног капитала за финансирање иновативних малих и средњих предузећа
у почетној фази развоја, који је основан и регистрован у Холандији, према холандском
праву у форми командитног друштва (commanditaire vennootschap – C.V.). „SCV Fund
Management B.V.” се овлашћује да реализује оснивање ENIF- а и управља његовим
пословањем у својству командитора. „SCV Fund Management B.V.” је привредно
друштво регистровано у форми друштва са ограниченом одговорношћу у складу са
холандским правом (besloten vennootschap). Власничку структуру „SCV Fund
Management B.V.” чини менаџмент који је у децембру 2013. године изабран за
руковођење ENIF-ом, након спроведеног јавног позива који је трајао од 15. априла до
15. маја 2013. године. Потписивањем овог уговора, Фонд за иновациону делатност ће
се, у име Републике Србије, обавезати на одредбе Уговора о оснивању командитног
друштва у вези са Фондом за иновативна предузећа к.д. (Agreement of Limited
Partnership Relating to Enterprise Innovation Fund C.V.), који регулише оснивање и
пословање ЕНИФ-а.

6. Остале активности током 2015. године
6.1. Рад на нацрту новог Закона о иновационој делатности
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као министарство надлежно за
иновациону делатност, започело је рад на нацрту новог Закона о иновационој
делатности, формирањем радне групе одлуком министра број 119-01-171/2014-16-2 од
1. септембра 2014. године (даље у овом пасусу: Радна група), у чијем су саставу и
представници Фонда. Радна група је, након редовно одржаних састанака, сачинила
нацрт новог закона, поводом којег је одржана јавна расправа, у периоду од 18. маја до
12. јуна 2015. године. Након сачињеног нацрта новог закона и окочане јавне расправе,
Радна група се није формално састајала, а представници Фонда планирају да наставе са
активним радом на креирању нових прописа у области иновационе делатности, имајући
у виду значај Фонда као институције иновационог система, као и досадашњи рад у
оквиру Радне групе.
6.2. Рад Преговарачке групе 25 – Наука и истраживање
У очекивању отварања поглавља Републике Србије са Европском унијом, чланови
Преговарачке групе 25 – Наука и истраживање, у чијем су саставу и представници
Фонда, су током 2015. године радили на дефинисању документа преговарачке позиције,
чија ће финална верзија бити упућена на усвајање надлежним институцијама.
6.3. Учешће у раду TAFTIE асоцијације
Фонд је у 2015. 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. Фонд је активно учествовао на састанцима Радних група, као и на
састанцима Одбора TAFTIE-a, како непосредним присуством, тако и кроз сталну
комуникацију и размену информација, у случајевима када није било могуће или са
финансијског аспекта сврсисходно огранизовање путовања за потребе присуствовања
састанцима.
6.4. Активности у оквиру ЕУ пројекта „MAIN“
Значајне активности предузете су у оквиру трогодишњег ЕУ пројекта „Mastering
innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary postgraduate curricula in innovation management”, у којем Фонд учествује заједно са 14
партнера из Србије, Немачке, Грчке, Аустрије и Словеније. Током 2015. године, Фонд
је, заједно са другим партенрима са којима је остварио изузетну сарадњу, радио на
развоју LLL (lifelong learning) курсева у области менаџмента иновација, чије је
извођење планирано за 2016. годину, заједно са почетком мастер студија из области
менаџмента иновација.
6.5. Сарадња са амбасадом Финске у Србији
Министарство спољних послова Финске и Фонд организовали су у августу 2015. године
прво локално „Slush“ такмичење у Београду. Домаће start-up 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 start-up компанијама, која се одржава сваке године у новембру у престоници
Финске. Србију је на kонференцији „Slush“ представљао Neopix, млада дигитална
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креативна компанија са канцеларијама у Нишу и Београду, фокусирана на веб и
мобилне технологије.
6.6. Сарадња са осталим партнерима
Фонд наставља изградњу и унапређење најбољих међународних пракси, успостављених
кроз међународну сарадњу и повезивање са донорима, међународним и домаћим
инститиуцијама и инвеститорима на националном, регионалном и међународном
нивоу, као и учешће у имплементацији регионалне Стратегије истраживања и развоја за
иновације Западног Балкана, која отвара могућност додатног финансирања за науку и
иновације у региону у периоду од 2014. до 2020. године.
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7. Најважније вести и догађаји у 2015. години
2. фебруар 2015. – Свечано обележен почетак Пројекта подршке истраживању,
иновацијама и трансферу технологије
Званично је покренут Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу
технологије у Србији, заједнички пројекат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије и Европске уније. Укупна вредност Пројекта је
4,9 милиона евра, и финансира се средствима из Инструмента за претприступну помоћ
Европске уније (IPA 2013). Пројекат ће у периоду 2015-2018. спроводити Фонд за
иновациону делатност у сарадњи са Светском банком.
Свечаном скупу, одржаном овим поводом у
седишту Српске академије наука и уметности,
обратили су се Срђан Вербић, Министар
просвете, науке и технолошког развоја у Влади
Републике Србије, Мајкл Девенпорт, шеф
Делегације Европске уније у Србији, и Тони
Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у
Србији.
Овај пројекат се надовезује на резултате Пројекта
подршке иновацијама у Србији, који је Фонд
спроводио у периоду 2011-2016. са истим
партнерима, а његове активности усмерене су ка
јачању међународног позиционирања српске
привреде преусмеравањем иновација насталих у
академским научно-истраживачким организацијама
ка комерцијалном сектору у земљи и иностранству,
са циљем да домаћи истраживачки сектор учине
конкурентнијим на међународном тржишту.
2. март 2015. – Регионална сарадња са Фондом за иновације и технолошки развој
Македоније
Представници Фонда за иновациону делатност и две компаније које су добиле
финансијску подршку Фонда у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији –
mBrainTrain из Београда и Sentronis из Ниша – у Скопљу су присуствовали Првом
јавном позиву за финансирање стартап и спиноф компанија, у организацији Фонда за
иновације и технолошки развој Македоније.
На отвореном скупу “Прилике за финансирање
иновативних пројеката младих и зрелих предузећа”,
којем су присуствовали представници универзитетске
заједнице Македоније и комерцијалног сектора,
приказани су резултати и искуства Фонда за иновациону
делатност у спровођењу Програма подршке иновацијама,
са посебним освртом на финансијске инструменте.
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12. март 2015. – Резултати Пројекта подршке иновацијама у Србији представљени
на Универзитету Малте
Поводом оцене Европске комисије да је Пројекат подршке иновацијама у Србији један
од најуспешнијих који се финансирају из претприступних фондова Европске уније,
Фонд за иновациону делатност је на позив Центра за европску документацију
Универзитета Малте пред међународном публиком представио резултате и искуства у
спровођењу овог пројекта на скупу „Улога Европске уније на Западном Балкану”.
16. март 2015. – Стартап сауна у Београду
Фонд за иновациону делатност и Краљевски савет за предузетништво организовали су
посету “Стартап саунe” (енг. Startup Sauna), једног од најпознатијих скандинавских
акцелератора.
На овом догађају компаније су представиле своје пројекте, учествовале у менторским
сеансама “један на један”, добиле процену своје пословне идеје и пословног модела,
савете искусних предузетника и инвеститора, као и прилику да се повежу са другим
стартап компанијама и међународним менторима.
Стартaп сауна повезује стартап компаније из северне и источне Европе и Русије. Кроз
њихов програм до сада је прошло 145 компанија, а једна од њих је и COFA Games, која
је у Хелсинкију радила на усавршавању своје игре Аwаkening of Heroes – иначе
пројекту који финансира Фонд за иновациону делатност кроз Програм раног развоја.
Компанија Advanced Security Technologies DOO представила је своју услугу детекције и
раног јављања сајбер-вандализма, која је такође развијена захваљујући програмима
Фонда за иновациону делатност.
17. март 2015. – Фонд за иновациону делатност на сајму “Европска унија и Србија
на делу”
Фонд за иновациону делатност учествовао је на Сајму
пројеката које финансира Европска унија “ЕУ и Србија на
делу”, одржаном у простору Mixer House-а у Београду.
Сајам је организовала Делегација Европске уније у
Републици Србији, у сарадњи са Канцеларијом за европске
интеграције Владе Републике Србије и Информационим
центром Европске уније, са циљем да најширој јавности
представи
пројекте
реализоване
у
сарадњи
са
институцијама Републике Србије кроз донације Европске
уније.
На тематском штанду „Конкурентност и иновативност“,
Фонд је у сарадњи са представницима компанија Coprix
Media и mBrainTrain представио резултате Пројекта
подршке иновацијама у Србији, а компаније које су добиле
финансијску подршку Фонда представиле су своје
производе и услуге.
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25. март 2015. – Резултати Пројекта подршке иновацијама у Србији представљени
високој делегацији Светске банке
Делегација Светске банке на челу са Анабелом Гонзалез,
директорком Сектора за трговину и конкурентност
Светске банке у Вашингтону, посетила је Фонд за
иновациону
делатност,
заједно
са
високим
званичницима Владе Републике Србије на челу са
потпредседницом
Владе
Републике
Србије
и
министарком државне управе и локалне самоуправе
Кори Удовички, министром просвете, науке и
технолошког
развоја
Срђаном
Вербићем
и
представницима Делегације Европске уније у Републици
Србији.
Резултате својих пројеката финансираних у оквиру програма
финансирања Фонда за иновациону делатност званичницима
је представило 13 компанија: Coprix Media, Ekofungi,
mBrainTrain, Eipix Entertainment, Eon Plus, Еuro Heat, NovelIC,
Aggios Europe, Spik Briket, Projektinženjering Tim, Visoki
Vakuum, Techno Naiss Group и Srma-Zip.

7. мај 2015. – Иновације на делу за Дан Европе
На традиционалном пријему поводом Дана Европе у
Скупштини града Београда, тим Фонда за иновациону
делатност је заједно са седам компанија, уз подршку
Делегације Европске уније у Републици Србији, европском
комесару Јоханесу Хану и највишем државном врху Србије
представио резултате постигнуте у оквиру Пројекта подршке
иновацијама у Србији.

Присутни су имали прилику да се упознају са успешним
тимовима који развијају иновације у различитим областима
науке и технологије – информационо-комуникационим
технологијама, пољопривреди и прехрамбеној индустрији,
роботици и електроници, биомедицинском инжењерству,
енергетској ефикасности – захваљујући финансијској
подршци Фонда. Представници компанија Coprix Media,
Ekofungi, Morena Inžinjering, Eipix Entertainment, Desing,
mBrainTrain и Strawberry Energy приказали су своје
иновативне производе и услуге.
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27. август 2015. – Одржано прво домаће Slush такмичење
Прво Slush такмичење у Србији, које је за стартап компаније било прилика да представе
своје идеје у области друштвених иновација и квалификују се за Конференцију Slush и
IMPACT акцелератор, одржано је у Фонду за иновациону делатност у сарадњи са
Министарством спољних послова Финске.

28. октобар 2015. – Пријем за победнике првог локалног Slush такмичења
Амбасада Финске и Фонд за иновациону делатност организовали су пријем поводом
одласка прве стартап компаније из Србије на један од највећих светских скупова
посвећених иновацијама – Конференцију Slush у Хелсинксију 11. и 12. новембра 2015.
На скупу у Амбасади, којем су присуствовали и Мајкл
Девенпорт, шеф Делегације Европске уније и Србији, и
Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у
Србији, представљен је Neopix, млада компанија из
Ниша, која је захваљујућу видео игри за мобилне
платформе „They Mean Well“ у конкуренцији 14
стартап компанија победила на локалном такмичењу за
Slush – првом те врсте у Србији.
Slush је дводневна конференција намењена стартап
компанијама. Прошле године за само два дана
привукла је 14 000 посетилаца из 80 земаља, 1400 стартап компанија, 750 инвеститора и
690 новинара. Током конференције одржано је више од 3700 састанака између
предузетника и инвеститора.
30. октобар 2015 – Грузијска делегација у посети Фонду за иновациону делатност
Прва званична посета делегације Грузијске агенције за иновације (ГИТА) Србији
протекла је у тродневном програму обуке и посетама институцијама од значаја за
иновациони сектор – у организацији Фонда за иновациону делатност.
Током боравка у Србији, делегација ГИТА састала
се са представницима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Делегације Европске
уније, Пословног и технолошког инкубатора
техничких факултета и стручњацима из Завода за
интелектуалну својину. Запослени у Фонду су своје
грузијске колеге упознали са кључним питањима у
области иновација у Србији у контексту европских
интеграција
и
представили
им
анализу
иновационих капацитета универзитета и институција за истраживање и развој.
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11. децембар 2015. – Свечано затварање Пројекта подршке иновацијама у Србији
Фонд за иновациону делатност организовао је свечани
догађај поводом затварања Пројекта подршке
иновацијама у Србији. Овај пилот пројекат, први
заједнички напор Владе Републике Србије, Европске
Уније и Светске банке да се развију инструменти и
програми за унапређење иновативних компанија у
нашој земљи и успостави трајна институционална
инфраструктура кључна за развој високотехнолошког друштва заснованог на знању,
оцењен је као успешан.
Скуп је отворио Срђан Вербић, министар
просвете, науке и технолошког развоја, а његов
централни део била је панел дискусија
посвећена резултатима Пројекта и наредним
корацима у развијању екосистема у Србији.
У дискусији су учествовали Мајкл Девенпорт,
шеф Делегације Европске уније у Београду,
Вера Дондур, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, Јелена Беговић, в.д. директор Института за молекуларну генетику и генетички
инжењеринг, Владимир Копрић, директор компаније Цоприx Медиа, Владета
Марјановић, члан Експертске комисије Фонда за иновациону делатност, и Дејвид Шох,
председник Српског удружења приватних инвестиционих фондова.
Компаније су и овом приликом јавности
приказалe
своје
иновације
развијене
средствима из програма Фонда.
Укупно 52 иновативна пројекта домаћих
стартапа и зрелих компанија подржана су у
оквиру овог пројекта кроз Програм раног
развоја и Програм суфинансирања иновација,
дизајниране тако да обезбеде средства за
пројекте током фазе истраживања и развоја.
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8. Финансије Фонда
Средства за финансирање оперативних трошкова Фонда у 2015. години обезбеђена су у
складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”,
бр. 142/2014 и 94/2015), 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 401-1260/2015-2 од 10. фебруара 2015. године, Фонд је са
ресорним министарство потписао уговор о распореду и начину коришћења средстава
буџетске субвенције намењених финансирању оперативних трошкова Фонда у 2015.
години. 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) и другим
прописима, као и са утврђеним Планом јавних набавки Фонда за иновациону делатност
за 2015. годину.
Иако није обвезник ревизије у складу са законом, као и за сваку претходну годину
оперативног пословања, Фонд је и Финансијским планом за 2015. годину предвидео
услуге рачуноводствене ревизије. Као екстерни ревизор Фонда за 2015. годину
ангажована је ревизорска кућа Grant Thornton revizit д.о.о. Београд, која је изабрана у
поступку јавне набавке услуга ревизије.
Ревизија биланса стања и биланса успеха, са стањем на дан 31.12.2015. године тренутно
је у току, а коначно мишљење ревизорске куће Grant Thornton revizit д.о.о Београд
очекује се до 31. марта 2015. године.
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9. Најважнији акти Фонда
У 2015. 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
- Усвајање од стране
Управног одбора:
13.01.2015. године у
оквиру XXXII седнице

Програм рада за 2015. годину

- Сагласност ресорног
Министарства просвете,
науке и технолошког
развоја: Решењем број
119-01-169/2015-16 од
06.02.2015. године

Надлежни орган

Управни одбор и
ресорно
министарство

Финансијски план за 2015.
годину

13.01.2015. године у оквиру
XXXII седнице

Управни одбор

Измене Финансијског плана за
2015. годину

25.05.2015. године

Управни одбор

Измене и допуне Правилника о
организацији и систематизацији
радних места (послова)

20.04.2015. године

Директор

Правилник о поступку
унутрашњег узбуњивања

04.12.2015. године

Директор

Правилник о ближем уређивању
поступка јавне набавке (допуна
важећег интерног акта о
уређивању поступака набавки)

28.12.2015. године

Директор

26

