
 

 

Иновације као кључ развоја:  

Бесповратна средства за иновативна решења српских предузећа 

 
 

Београд, 8. децембар 2017. године - Двадесетпет (25) иновативних пројекта српских 

предузећа подржано је са 2,45 милиона евра у виду бесповратних средстава у оквиру 

програма подршке технолошким иновацијама. У оквиру Програма раног развоја, који је 

намењен предузећима у раној фази развоја, бесповратна средства су одобрена за 20 

иновативних пројеката у укупном износу 1,45 милиона евра, док су у оквиру Програма 

суфинансирања иновација средства у износу од 1 милион евра одобрена за 5 пројеката. 

Појединачно, српска предузећа су на свечаности коју је организовао Фонд за иновациону 

делатност у Скупштини града Београда, за своје иновативне пројекте добили до 80.000 

евра бесповратних средстава у оквиру Програма раног развоја, односно до 300.000 евра у 

оквиру Програма суфинасирања иновација. 

 

Иновативни пројекти за које је одобрено финансирање долазе из различитих 

индустријских области, а највише из области софтвера и израде апликација, 

информационо-комуникационе технологије, као и машинство и машински инжињеринг, 

нови материјалии нано-технологије. Већина подржаних послује у Београду, затим Нишу, 

Новом Саду, Краљеву. 

 

„Ово је важан допринос развоју иновационих капацитета у Србији у којима лежи основ 

будућег привредног раста и општег економског напретка нашег друштва. Иновације су 

економска категорија, директно повезана са економским показатељима и подизањем 

конкурентности привреде. Кроз развој иновација ми обезбеђујемо услове за отварање 

нових високотехнолошких радних места и останак младих у Србији“, истакао је Ненад 

Поповић, министар за иновације и технолошки развој. Он је указао да је намера Владе 

да подржи развој иновационог предузетништва, кроз јачање везе између науке и привреде, 

и примену различитих финансијских инструмената којима се подстиче оснивање нових и 

јачање постојећих иновационих компанија. “У том смислу, следеће године биће 

опредељен много већи буџет за иновације”, истакао је Поповић.  

 

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја определило је ове године 2,7 

милиона евра за ова два програма. Наставићемо заједно са Фондом за иновациону 

делатност да будемо спона између идеје и тржишног потврђивања производа који су 

развијени у Србији, а своју примену налазе широм света. Изузетно је важно да су наука и 

образовање у функцији привреде, односно конкурентног развоја привреде једне 

земље.  Данас желим да позовем остала предузећа са иновативним идејама да искористе 



прилику и поднесу пријаву следеће године када ће Фонд за иновациону делатност поново 

расписати конкурсe“, рекао је Саша Стојановић, помоћник министара просвете науке 

и технолошког развоја. 

 

На овогодишњи јавни позив за ова два програма који је завршен 1. септембра 2017. године 

забележен је рекордан број пријава предлога иновативних пројеката предузећа, чак 66,9% 

више у односу на 2013. годину. Фонд је примио 237 пријава, од чега 137 за Програм раног 

развоја и 100 за Програм суфинансирања иновација. Након независних међународних 

рецензија, Експертска комисија Фонда путем консензуса донела је најпре одлуку о 

пројектима који су ушли у ужи избор (32 пројекта), а након директних презентација и 

коначну одлуку о финансирању иновативних пројеката.  

 

„Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација, који су данас стални 

програми Фонда за иновациону делатност, показали су се као дугорочно одржив 

механизам финансирања који даје резултате. Овогодишње интересовање предузећа 

показује и да у Србији има иновативног потенцијала, а и да финансијска подршка кроз ова 

два програма представљају прилику предузећима да смање ризик развоја нових производа 

и остваре видљиве резултате у расту свог пословања.“, изјавио је Иван Ракоњац, 

директор Фонда за иновациону делатност. 

 

Свечаност су осим званичника Владе Републике Србије својим излагањима увеличали и 

Ингве Енгстром, шeф сeктора за сарадњу, Делегација Европске уније у Републици 

Србији, Маја Анђелковић, виши стручњак за приватни сектор, Светска банка и 

председник Експертске комисије Владета Марјановић који је дао завршну реч о процесу 

евалуације. У име Града Београда обратио се Горан Весић, градски менаџер. 

 

До данас, захваљујући донацији Европске уније, Фонд је доделио укупно 6 милиона евра 

за 52 иновативна пројекта, што је резултирало стварањем више од 480 углавном 

висококвалификованих радних места. Укупни приходи подржаних предузећа којима је 

додељено финансирање порасли су за више од 160 одсто, док је извоз ових предузећа 

порастао више од девет пута. У овогодишњем циклусу програми се финансирају у износу 

од 2,7 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања (на 

основу споразума о зајму са Светском банком).  

 

Предузећа којима је одобрено финансирање иновативних пројеката у оквиру 

Програма раног развоја 

 
Предузеће: Mainflux Tech 

Пројекат: Mainflux IIoT System 

Опис иновативног пројекта: Internet of Things уређај који локално и безбедно чува 

осетљиве податке 

 

Предузеће: Bizbaz 

Пројекат: Innovative Plush Toys with Natural Beeswax 



Опис иновативног пројекта: Плишане играчке засноване на пчелињем воску са 

противупалним дејством 

 

Предузеће: Pygmy Titan 

Пројекат: Embedded Mobile Application Platform 

Опис иновативног пројекта: Примена технологије паметних телефона за контролу 

индустријске аутоматизације 

 

Предузеће: Publitio 

Пројекат: Publitio API 

Опис иновативног пројекта: Платформа у виду услуге која web девелоперима пружа 

напредне мултимедијске алате 

 

Предузеће: Ultimo Građevinska Hemija 

Пројекат: Development of New Materials for Prefabricated Concrete Elements for Building 

Construction in Tropical Climatic Conditions 

Опис иновативног пројекта: Префабриковане грађевинске компоненте за градњу 

економичних кућа 

 

Предузеће: Future Reality Systems 

Пројекат: Arxitekt 

Опис иновативног пројекта: Мобилна апликација за дизајн ентеријера базирана на 

концепту проширене стварности 

 

Предузеће: Airpop 

Пројекат: Development of Disposable EPS Products Multifunctional Handling Unit as EPS 

Molding Machine Extension 

Опис иновативног пројекта: Јединствена аутоматизација процеса тестирања цурења и 

паковања за производе од стиропора 

 

Предузеће: Altfuture 

Пројекат: Derail Valley 

Опис иновативног пројекта: Игра заснована на виртуелној стварности намењена 

љубитељима возова  

 

Предузеће: Solagro Smart Recycling 

Пројекат: Solagro Smart Recycler 2.0 

Опис иновативног пројекта: Рециклажни систем са елементима игре и анализом 

података рециклираног отпада 

 

Предузеће: Tehnologije Budućnosti 

Пројекат: Surveillance and Communication System „Kvazar“ 

Опис иновативног пројекта: Решење за спречавање крађе горива у транспортној 

индустрији 

 



Предузеће: SpiceFactory 

Пројекат: Sava Event Management Platform 

Опис иновативног пројекта: Online платформа за организацију и управљање догађајима 

 

Предузеће: Swiftty 

Пројекат: SwiftBuild 

Опис иновативног пројекта: Услуга базирана на cloud технологији која аутоматизује 

професионални процес web развоја на више платформи 

 

Предузеће: Hyperwelder 

Пројекат: Hyperwelder 

Опис иновативног пројекта: Платформа заснована на виртуелној стварности за 

обучавање варилаца 

 

Предузеће: Tino Space 

Пројекат: Tino Space 

Опис иновативног пројекта: Бот технологија која омогућава брендовима да директно и 

ефикасно комуницирају са потрошачима кроз онлине оглашавање 

 

Предузеће: 3F Fit Fabricando Faber 

Пројекат: Motivate to Move (MOTIMOVE) 

Опис иновативног пројекта: Уређај који помаже опоравак мишићне функције код 

пацијената у процесу рехабилитације 

 

Предузеће: Vemid 

Пројекат: New Forged-Quality Al/Cu Bimetallic Electrical Connectors 

Опис иновативног пројекта: Нова технологија која унапређује трошковну ефикасност 

конектора у енергетској индустрији 

 

Предузеће: Immersive4 

Пројекат: Immersive4Learning 

Опис иновативног пројекта: Платформа заснована на виртуелној стварности намењена 

курсевима доживотног учења 

 

Предузеће: Ralbing 

Пројекат: Implementation of Computational Intelligence in Foundries In Serbia - ICIFS 

Опис иновативног пројекта: Софтвер за унапређење ефикасности процеса ливења у 

ливницама 

 

Предузеће: CCS Solutions 

Пројекат: Couch Coach 

Опис иновативног пројекта: Апликација за друштвене мреже која омогућава 

љубитељима кошарке да у реалном времену дају сугестије тренерима за време утакмице 

 

Предузеће: SmartResearch 



Пројекат: SmartBlot 

Опис иновативног пројекта: Уређај за аутоматизовану анализу протеина (western blot) 

намењен истраживачима у природним наукама 

 

 

Предузећа којима је одобрено финансирање иновативних пројеката у оквиру 

Програма суфинансирања иновација 
 

Предузеће: Uniplast 

Пројекат: Development of Active Pharmaceutical Packaging 

Опис иновативног пројекта: Антимикробно паковање за примену у фармацеутској, 

прехрамбеној и козметичкој индустрији 

 

Предузеће: INGSoftware 

Пројекат: FamilyPay 

Опис иновативног пројекта: Online услуга за управљање бригом о детету за раздвојене 

родитеље 

 

Предузеће: LimundoGrad 

Пројекат: PRUNO - Fraud Detection Tool 

Опис иновативног пројекта: Откривање и спречавање преварних радњи у е-трговини 

 

Предузеће: NetSet Global Solutions 

Пројекат: Cloud-based Digital Citizen Identity 

Опис иновативног пројекта: Безбедне online услуге за грађане у домену е-управе 

 

Предузеће: Harder Digital Sova 

Пројекат: Intensified Day/Night Digital Camera with Image Enhancement 

Опис иновативног пројекта: Камера за дневно и ноћно снимање са високо 

софистицираним изоштравањем слике 

 

 


