
Нацрт 

Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности  

 

 

Члан 1. 

У Закону о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 18/10) 

у члану 2. став 1. у тач. 8) и 9) речи: „документ којим се предлаже начин реализације 

програма” замењују се речима: „скуп активности којима се реализују програми”.  

 

Члан 2. 

У члану 12. став 2. мењa се и гласи: 

„Садржај, рок за достављање и поступање у случају недостављања годишњег 

извештаја из става 1. овог члана прописује министар.” 

 

Члан 3. 

У члану 13. после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„На финансирање технолошких привредних друштава средствима буџета 

Републике Србије по посебном програму, примењују се прописи којима се уређује 

државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски акти којима се уређује 

примена прописа о државној помоћи мале вредности (de minimis).” 

 

Члан 4. 

У члану 26. речи: „12. и 16.” замењују се речима: „15. и 20.”. 

 

Члан 5. 

У члану 28. став 2. брише се.  

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

 

Члан 6. 

Члан 31. мења се и гласи: 

 „Контролу наменског трошења средстава буџета Републике Србије и реализације 

иновационих и развојних пројеката, Министарство врши у складу са уговором којим се 

одобрава суфинансирање иновационе делатности буџетским средствима, у складу са 

овим законом.”  

 

    Члан 7. 

Члан 33. брише се. 

 

Члан 8. 

У члану 35. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 „На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике Србије 

примењују се прописи којима се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis) из 

области истраживања, развоја и иновација, као и подзаконски акти којима се уређује 

примена прописа о државној помоћи мале вредности (de minimis).” 

 

Члан 9. 

 У члану 43. после става 3. додаје се став 4. који гласи:  
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 „На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике Србије 

примењују се прописи којима се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis) из 

области истраживања, развоја и иновација, као и подзаконски акти којима се уређује 

примена прописа о државној помоћи мале вредности (de minimis).” 

 

Члан 10. 

У члану 45. став 3. мења се и гласи: 

„Управни одбор има пет чланова: три представника Владе и два представника 

Фонда, од којих је један представник Фонда из реда запослених у Фонду, а други 

представник Фонда је из реда независних стручњака у области иновационе делатности.” 

 

Члан 11. 

У члану 52. став 1. после речи: „самоуправе” брише се запета и речи: „на крају 

календарске године,”. 

У ставу 2. после речи: „Садржај” додају се речи: „ и рок за достављање”. 

 

   Члан 12. 

Усклађивање подзаконских аката за спровођење овог закона и статута Фонда, 

извршиће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 13. 

Председника и чланове управног одбора Фонда Влада ће именовати, у складу са 

овим законом, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.  

 Даном доношења акта о именовању из става 1. овог члана, престаје мандат 

председнику и члановима управног одбора именованим у складу са Законом о 

иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 18/10). 

 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 

ЗАКОНА О ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) национални иновациони систем јесте скуп организација, институција и њихових 

веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних и технолошких знања у 

Републици Србији; 

2) иновациона делатност јесу активности које се предузимају ради стварања нових 

производа, технологија, процеса и услуга или значајне измене постојећих, а у 

складу са потребама тржишта; 

3) инвенција јесте концепт, идеја и метод за добијање новог производа или процеса, 

укључујући откриће нове технологије (производа или процеса) за искоришћавање 

природних ресурса;  

4) иновација јесте успешна тржишна примена инвенције, односно примена новог 

или значајно побољшаног производа, процеса или услуге (укључује значајна 

побољшања техничких карактеристика, компоненти и материјала, уграђеног 

софтвера, корисничке орјентисаности или других функционалних карактеристика) 

или маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, 

организацији рада или односима правног лица са окружењем, па може бити: 

- иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, 

које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена 

естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и 

развило друго правно лице; 

- иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина 

производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или 

софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или 

унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио; 

- иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или 

методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша 

коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност 

пословних токова; 

- маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући 

значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа 

и наплаћивању производа; 

5) субјекат иновационе делатности јесте правно или физичко лице које обавља 

иновациону делатност, укључујући и правна лица основана ради пружања услуга у 

области иновационе делатности;  

6) регистровани субјекат иновационе делатности јесте субјекат иновационе 

делатности уписан у регистар иновационе делатности, у складу са овим законом;  

7) носилац реализације иновационе активности јесте правно или физичко лице које 

обједињује и координира иновационе активности суфинансиране средствима 

буџета Републике Србије; 
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8) иновациони пројекат јесте документ којим се предлаже начин реализације 

програма СКУП АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ 

иновационе делатности, а који за резултат има стварање нових производа, 

технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са 

потребама тржишта; 

9) развојни пројекат јесте документ којим се предлаже начин реализације програма 

СКУП АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ иновационе 

делатности, а који обједињује примењена и развојна истраживања у одређеној 

научној и технолошкој области; 

10) иновациона инфраструктура јесте окружење створено у области 

информационих и комуникационих технологија, техничко-технолошког опремања, 

физичке инфраструктуре (просторне, транспортне, интернет и интранет), као и 

инфраструктуре знања (ресурси научноистраживачких организација и други 

образовни и консалтинг ресурси), које је у функцији покретача реструктурирања 

пословног сектора и умрежавања субјеката иновационе делатности из академског 

сектора и сектора привреде; 

11) технопредузетништво јесте делатност која обухвата знања, вештине и 

способности усмерене на покретање, организовање, развој и иновирање 

технолошких процеса, са основним циљем стварања новог тржишта и остваривања 

добити;  

12) новоосновано привредно друштво јесте привредно друштво од чијег оснивања, 

до момента подношења захтева за финансирање средствима буџета Републике 

Србије, у складу са законом, није прошло више од две године.  

 

Члан 12. 

Сви субјекти који се баве иновационом делатношћу, а воде се у Регистру, 

дужни су да о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог 

коришћења, подносе годишњи извештај Министарству. 

Садржај, годишњег извештаја из става 1. овог члана прописује министар. 

САДРЖАЈ, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 

НЕДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 

Технолошка привредна друштва 

Члан 13. 

У Регистру се посебно воде подаци о технолошким привредним друштвима. 

Као технолошка привредна друштва у Регистру се евидентирају она 

привредна друштва која примењују или развијају технологију као важну 

компоненту својих пословних активности, а баве се истраживањем и развојем, 

сопственим или нарученим код других привредних друштава, организација, 

установа или појединаца. 

Министар прописује услове под којима привредно друштво из става 1. овог 

члана може бити евидентирано у Регистар, као и услове под којима се верификују 

улагања у истраживања и развој. 

Субјекти из става 1. овог члана финансирају се средствима буџета 

Републике Србије, по посебном програму, у складу са овим законом. 
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Евиденција из става 1. овог члана је део електронске и јавно доступне базе 

података коју води Министарство, у складу са овим законом. 

НА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ, 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS), КАО И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ ПРИМЕНА ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(DE MINIMIS). 

 

Члан 26. 

Република Србија, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, 

привредна друштва, научноистраживачке и образовне организације, друга правна и 

физичка лица, у складу са законом, могу бити оснивачи или суоснивачи 

иновационих организација или привредних друштава за инфраструктурну подршку 

иновационој делатности, из чл. 12. и 16. 15. И 20. овог закона. 

 

Иновациони и развојни пројекти 

Члан 28. 

Реализација програма из члана 27. овог закона врши се путем иновационих и 

развојних пројеката. 

Привредна друштва, високошколске установе, научноистраживачке и 

иновационе организације могу бити носиоци иновационих и развојних пројеката, у 

складу са овим законом. 

По правилу, иновациони пројекти трају до једне, а развојни до две године. 

У случају када један пројекат реализује више организација, међусобним 

уговором одређују носиоца реализације пројекта. 

 

Члан 31. 

Контролу реализације иновационих и развојних пројеката и остварених 

резултата врши Министарство или специјализована правна лица са лиценцом, 

ангажована од стране Министарства. 

Министар прописује услове за добијање лиценце за контролу реализације 

иновационих и развојних пројеката. 

Министарство издаје лиценцу на период од четири године.  

КОНТРОЛУ НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНОВАЦИОНИХ И РАЗВОЈНИХ 

ПРОЈЕКАТА, МИНИСТАРСТВО ВРШИ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ КОЈИМ СЕ 

ОДОБРАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ БУЏЕТСКИМ 

СРЕДСТВИМА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

Члан 33 

Трошкове стицања и одржавања права из члана 32. став 2. овог закона може 

да суфинансира Министарство на основу посебне одлуке.  
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Члан 35. 

За финансирање иновационе делатности могу се користити средства буџета 

Републике Србије, под следећим условима: 

1) да се иновациона делатност финансира коришћењем бесповратних 

буџетских средстава;  

2) да средства буџета Републике Србије не буду већа од 50% неопходних 

средстава за реализацију појединих иновационих делатности и пројеката. 

НА ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ СРЕДСТВИМА 

БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS) ИЗ ОБЛАСТИ 

ИСТРАЖИВАЊА, РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА, КАО И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИМЕНА ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS). 

 

  

Члан 43. 

Фонд у обављању својих послова, а нарочито у планирању и коришћењу 

средстава, примењује принципе објективности и одговорности, међународно 

признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука. 

Средства Фонда користе се за финансирање иновационе делатности, а 

нарочито за: 

1) улагања у реализацију и пласман тржишно орјентисаних иновација 

новооснованих привредних субјеката; 

2) подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије; 

3) остваривање делатности Фонда. 

Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других 

активности за намене из става 2. овог члана, ако их организују и финансирају 

међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна и 

домаћа правна и физичка лица.  

СРЕДСТВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДОДЕЉУЈУ СЕ КАО 

ОДРЕЂЕНА ВРСТА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЗ ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА, 

РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА, УЗ ПРИМЕНУ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 

ВРСТА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈЕ. 

 

 

Члан 45. 

Органи Фонда су: управни одбор, директор и надзорни одбор. 

Чланове управног и надзорног одбора именује и разрешава Влада. 

Управни одбор има пет чланова које чине: три представника Владе и два 

представника из реда запослених у Фонду. УПРАВНИ ОДБОР ИМА ПЕТ 

ЧЛАНОВА: ТРИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ И ДВА ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА, 

ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У ФОНДУ, А ЈЕДАН 

ПРЕДСТАВНИК ФОНДА ЈЕ ИЗ РЕДА НЕЗАВИСНИХ СТРУЧЊАКА У 

ОБЛАСТИ  ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 
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Председника управног одбора именује Влада из реда чланова, на предлог 

министра. 

Надзорни одбор има три члана које чине: два представника Владе и један 

представник Фонда. 

Председника надзорног одбора именује Влада из реда чланова, на предлог 

министра. 

Директора Фонда, на предлог министра, а по прибављеном мишљењу 

управног одбора, именује Влада.  

Чланови управног и надзорног одбора, као и директор Фонда, именују се на 

период од четири године. 

Члан 52. 

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , на крају календарске 

године, подноси Министарству годишњи извештај о резултатима и стању 

иновационе делатности на својој територији, као и утрошку сопствених буџетских 

средстава за ту намену, а што представља саставни део укупног годишњег 

извештаја о стању иновационе делатности у Републици Србији. 

Садржај И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ годишњих извештаја из става 1. овог 

прописује министар. 

 

         

Самостални чланови закона о изменама и допунама 

 

              Члан 12. 

УСКЛАЂИВАЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 

ЗАКОНА И СТАТУТА ФОНДА, ИЗВРШИЋЕ СЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД 

ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 13. 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ВЛАДА ЋЕ 

ИМЕНОВАТИ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, У РОКУ ОД  ТРИ МЕСЕЦА 

ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.  

 ДАНОМ ДОНОШЕЊА АКТА О ИМЕНОВАЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ИМЕНОВАНИМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ИНОВАЦИОНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 110/05 И 18/10). 
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