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1. ШТА СУ ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ? 
 
Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен 
привредним  друштвима  за коришћење  услуга које пружају научноистраживачке 
организације. Развој нових производа и услуга је у директној вези са процесом 
иновирања, а иновациони ваучери су начин да се кроз директан финансијски 
подстицај омогући трансфер знања и подстакне стварање дугорочних 
партнерстава између привредних друштава и научноистраживачких организација. 
  
Циљ иновационих ваучера је да се привредна друштва финансијски подстакну на 
сарадњу са научноистраживачким организацијама у области истраживања и 
развоја како би своје производе учинили конкурентним на тржишту. 
 

1.1. Да ли сте подобни за добијање иновационог ваучера? 
 
Подобни корисници иновационих ваучера су микро, мала и средња 
привредна друштва1, у већинском приватном власништву (минимално 51% 
приватног власништва), регистрована у Србији у складу са тренутно важећим 
Законом о привредним друштвима.  
 
Новооснована привредна друштва, која према подацима Агенције за привредне 
регистре у тренутку разматрања пријаве за иновациони ваучер, нису разврстана 
на микро, мала или средња привредна друштва, могу бити корисници 
иновационих ваучера под условом да гарантују да се на дан закључења уговора о 
иновационом ваучеру разврставају у микро, мало или средње привредно друштво. 
 

1.2. Износ иновационог ваучера 
 
Привредно друштво - подносилац пријаве, може кроз Програм иновационих 
ваучера да добије максимални износ иновационих ваучера који у збиру не може 
премашивати 2.400.000 динара.  
 
Иновационим ваучером се покрива 60% укупних трошкова услуге коју пружа 
научноистраживачка организација, односно максимално до 800.000 динара, не 
укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Привредна друштва су у обавези да 
суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга. Како се трошак ПДВ-а  
не финансира иновационим ваучером  привредна друштва су у обавези да сносе 
трошак  ПДВ-a на укупне трошкове услуга, када је то примењиво. 
 
Када привредно друштво искористи максимални износ од 2,4 милиона динара, оно 
више није подобно да конкурише у наредним јавним позивима.  
 
Износ средстава који је привредном друштву додељен иновационим ваучером не 
сме да доведе до кршења правила о додели државне помоћи мале вредности (de 

 
1 У члану 6. Закона о рачуноводству дефинисана су микро, мала и средња привредна друштва. 
Закону се се може приступити овде. 
 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-racunovodstvu-2020.html
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minimis2) којима се прописује да је максимални износ добијен у претходне три 
године до 23.000.000 динара.2 
 

1.3. Ко може да пружа услуге за које се додељује  иновациони ваучер? 
 
Подобна привредна друштва која задовољавају критеријуме могу да се пријаве за 
иновационе ваучере како би покрила трошкове услуга које пружају 
научноистраживачке организације које спадају у једну од следећих категорија: 
 

• научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у 
Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном 
власништву); 

• научноистраживачке организације акредитоване од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за научно-
истраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву). 
Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: 
http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/. 
 

Уобичајени пружаоци услуга су универзитети, факултети, истраживачки 
институти, иновациони центри и друге научноистраживачке организације у 
Србији које спадају у било коју од ове две подобне категорије. 
 
1.4. Које су подобне услуге иновационих ваучерa? 
 
Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научног, технолошког или 
иновативног знања које је ново за привредно друштво или за решавање неког 
техничког/технолошког проблема које привредно друштво одреди. Иновациони 
ваучер се додељује 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); 
• Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% 

вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе. 
• Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. 

Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове 
сврхе. 
 

 
2 Правила о помоћи мале вредности (de minimis) дефинисана су у Уредби о правилима и условима 
за доделу помоћи мале вредностикојој се може приступити овде. 

http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/
http://www.kkdp.gov.rs/doc/propisi/uredba-de-minimis.pdf
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Специфични задаци морају бити детаљно описани у финансијској понуди. 
 

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. 
 
Иновациони ваучер може се доделити за све области науке и технологије и за  све 
привредне делатности. 
 
Имајте на уму да је шема Иновационих ваучера у складу са Стратегијом паметне 
специјализације Републике Србије за период од 2020. до 2027. године, која се 
фокусира на четири приоритетне области: 
 

• Храна будућности; 
• Информационе и комуникационе технологије; 
• Машине и производни процеси будућности; 
• Креативне индустрије. 

 
Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће 
опредељено за доделу иновацоних ваучера који спадају у горепоменуте области, 
док ће преосталих максимум 30% бити додељено за све остале области. 
 
Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 
2027. године доступна је на следећој интeрнет страници:  
https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/. 
 
Фонд може одлучити да привредно друштво није подобно за добијање 
иновационог ваучера уколико је услуга наведена у пријави за иновациони ваучер 
у супротности са циљевима ове шеме, прописима Републике Србије, било којем 
интерном акту Фонда и/или ако на било који начин угрожава или нарушава 
репутацију Фонда. 
 

1.5. За које услуге се не додељује иновациони ваучер? 
 
Иновациони ваучери не могу бити коришћени за следеће услуге: 

• Израда пословних планова и економских процена; 
• Продајне активности; 
• Развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација; 
• Активности истраживања и анализе тржишта; 
• Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО 

стандардизација, технички атести…); 
• Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од 

стране другог привредног друштва; 
• Путовања, конференције или куповина опреме; 
• Услуге за које пружалац услуге није подобан (не испуњава горепоменуте 

критеријуме за пружаоца услуге за доделу иновационих ваучера). 
 
 

https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/
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1.6. Важење иновационих ваучера 
 
Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у периоду од шест (6) месеци 
од датума потписивања уговора између Фонда и привредног друштва.  
 
Иновациони ваучер може се продужити на период дужи од шест (6) месеци само 
под изузетним околностима на основу захтева привредног друштва – добитника 
ваучера, уколико Фонд процени да су разлози наведени у захтеву оправдани. У 
случају да се иновациони ваучер не искористи чак ни у овом накнадном периоду, 
Фонд неће имати никакве обавезе према овом одобреном иновационом ваучеру. 
 
1.7.  Када можете да се пријавите за иновациони ваучер? 
 
За добијање иновационог ваучера можете се пријавити када Фонд распише јавни 
позив за доделу иновационих ваучера.  

 
2. ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА 
 
Да би се пријавили за добијање иновационог ваучера, привредно друштво најпре 
мора да региструју налог на порталу Фонда доступног путем сајта Фонда. 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 контакт 
особи).  
 
Након регистрације, привредно друштво подноси пријаву путем портала. Само 
пријаве које су потпуне и поднете електронски, путем портала Фонда биће 
разматране.    
 
2.1. Документа за пријаву 
 
Пријава за добијање иновационог ваучера састоји се из три дела: 
 

• Захтев за услугу научноистраживачке организације дефинисан од стране 
привредног друштва (подносиоца пријаве) попуњава се директно на 
порталу Фонда; 

• Финансијска понуда научноистраживачке организације (пружаоца услуге) у 
складу са захтевом за услугу (поставља се на порталу у ПДФ формату); 

• Прихватање услова Иновационих ваучера (попуњава се директно на 
порталу Фонда ). 

 
Финансијска понуда мора да садржи следеће елементе: 

• Спецификацију техничког проблема за захтевану услугу; 
• Назив научноистраживачке организације и контакт особе одговорне за 

захтевану услугу; 
• Финансијску понуду за услуге са израженим ПДВ-ом као засебним 

трошком, уколико је научноистраживачка организација у систему ПДВ-a; 
• Трошкове за пружање услуге подељене на 3 категорије: 

https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers
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о Трошкови људских ресурса пружалаца услуге, која укључују имена 
   ангажованих лица и време трајања њиховог ангажовања3; 
о Трошкови потрошног материјала; 
о Трошкови везани за коришћење / изнајмљивање опреме; 

• Датум завршетка тражене услуге; 
• Важност понуде (минимум 30 дана). 

 
Финансијска понуда мора бити потписана од стране званичног представника 
научноистраживачке организације. Захтев за услугу се подноси директно на 
портал, док се финансијска понуда пружаоца услуге поставља на портал као 
засебан документ у ПДФ формату.  
 
Након регистрације, попуњавања захтева за услугу, постављања финансијске 
понуде и прихватања услова схеме иновационих ваучера, неопходно је и кликнути 
опцију ''Пошаљи'', како би пријава била успешно поднета. 
 
 
2.2. Избор добитника иновационих ваучера 
 
Након подношења пријаве за доделу иновационог ваучера, Фонд ће размотрити 
пристиглу пријаву што подразумева проверу:  
 

• Испуњености формалних захтева привредног друштвa које подноси 
пријаву; 

• Испуњености подобности критеријума који се односе на подобне услуге и 
пружаоце услуга; 

• Исправности финансијске понуде; 
• Проверу припадности услуге приоротетним областима  у оквиру Стратегије 

паметне специјализације Републике Србије за период од 2020. до 2027. 
године. 

 
Уколико су сви критеријуми испуњени, Фонд ће одобрити иновациони ваучер и 
доставити уговор привредном друштву на потписивање. Одобравање  
иновационог ваучера врши се интерно од стране Фонда, односно од стране два 
лица, а коначну одлуку доноси директор Фонда. Фонд ће донети коначну одлуку и 
обавестити привредно друштво о исходу 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, закључно са тренутком утрошка опредељених средстава. 
 

 
3 У релевантном периоду пружања услуге, особа која пружа услугу може бити ангажована на већем 
броју иновационих ваучера. Међутим, укупан број радних дана конкретне особе на свим  ваучерима 
не може бити већи од укупног броја радних дана у посматраном периоду извршења услуга. На 
пример, уколико је посматрани период за извршење услуге максималних шест (6) месеци, укупан 
број радних дана за које је могуће ангажовати једну особу је шест (6) месеци x двадесет и два (22) 
дана, а умањен за број нерадних дана (државних празника) за ангажовање на свим иновационим 
ваучерима у том периоду. Ако је максимални број радних дана прекорачен, Фонд задржава право да 
након разматрања пристиглих пријава затражи од компаније да обезбеди кориговану финансијску 
понуду  од научноистраживачкe организацијe. 
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Фонд ће резервисати минимум 70% доступног буџета у оквиру једног јавног 
позива за иновационе ваучере који спадају у приоритетне области дефинисане 
Стратегијом паметне специјализације. Ово значи да ће највише 30% доступног 
буџета бити опредељено за иновационе ваучере који не потпадају у неку од четири 
приоритетне области. 
 
Уколико неки од горенаведених захтева не буде испуњен, пријава може бити 
одбијена као неблаговремена, непотпуна, неприхватљива или на основу неког 
другог образложеног разлога за одбијање. 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 ће 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 из било ког разлога одбијена, могуће је поднети нову, 
исправљену пријаву. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА 
 
3.1. Уговорање 
 
По одобрењу пријаве за иновациони ваучер, привредно друштво је дужно да 
потпише Уговор о додели и коришћењу иновационог ваучера са Фондом. 
 
Након потписивања уговора са Фондом, привредно друштво упућује захтев 
научноистраживачкој организацији за пружање услуге која је наведена у одобреној 
пријави за иновациони ваучер. 
 
Уговор се потписује на период од шест (6) месеци у оквиру којих се очекује да 
иновациони ваучер буде реализован, тј. да уговорена услуга буде извршена од 
стране научноистраживачке организације. Фонд може размотрити продужење 
уговора (највише до три (3) месеца) само у изузетном случају и то на основу 
достављања писменог захтева од стране привредног друштва које садржи опис 
промене и образложење за промену и то најкасније петнаест (15) календарских 
дана пре првобитно дефинисаног рока на који је иновациони ваучер одобрен.  
 

3.2. Извештавање и верификација 
 
Предуслов за исплату по основу одобреног иновационог ваучера од стране Фонда 
је да приведно друштво потврди да је услуга пружена у складу са захтевима. 
Потврду о прихватању пружене услуге привредно друштво доставља директно на 
портал Фонда и на тај начин се Фонд обавештава да треба да реализује плаћање 
пружаоцу услуге. Фонд задржава право да обави инспекцијски надзор у 
просторијама привредног друштва и провери постојање и садржај испоручених 
услуга које су финансиране у оквиру шеме иновационих ваучера. 
 
Фонд има право да, након потписивања уговора о иновационом ваучеру, наложи 
привредном друштву да предузме или да обезбеди да буду предузете одговарајуће 
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корективне мере, уколико утврди да је прекршена било која одредба уговора о 
иновационом ваучеру и/или овог приручника, као и ако установи, на основу 
прибављених и/или на други начин добијених информација, да постоје друге 
неправилности у вези са циљевима иновационих ваучера, прописима Републике 
Србије или интерним актима Фонда. 
 
3.3. 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. Плаћање износи максимум 60% 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 се наплаћује привредном друштву. Рачун мора да садржи напомену да 
највише 60% трошкова услуге, а максимално до 800.000 динара, без ПДВ-а плаћа 
Фонд за иновациону делатност по основу издатог иновационог ваучера 
привредном друштву.   Привредно друштво мора да плати минимум од 40% 
трошкова услуге, укључујући укупан износ ПДВ-а (уколико постоји), на банковни 
рачун научноистраживачке организације. Плаћање Фонда научноистраживачкој 
организацији ће бити извршено након што привредно друштво на портал Фонда 
достави потврду о прихватању пружене услуге (формат на порталу Фонда). 
 
Научноистраживачка организација мора да достави захтев за уплату Фонду. Фонд 
ће након достављања исправне и потпуне документације, у оквирном року од 7 
радних дана, извршити уплату на банковни рачун научноистраживачке 
организације. 
 
Како би иновациони ваучер биo финализован, потребно је да привредно друштво 
на портал Фонда достави доказ о плаћању са свог рачуна у ПДФ формату.  
 
Плаћање Фонда научноистраживачкој организацији може бити условљено 
поступањем привредног друштва у вези са налогом Фонда за предузимање 
корективне мере, односно обустављено до извршења корективне мере. 


