
1. Да ли предузетници могу да аплицирају? 

 

Да, али само предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, 

док предузетници који воде пословне књиге по систему простог књиговодства не 

могу. 

 

2. Да ли на Јавни позив могу да се пријаве предузетници који се паушално 

опорезују? 

 

Не. Предузетници који се паушално опорезују не воде двојно књиговодство па у том 

смислу не могу бити корисници средстава. 

 

3. Уколико ми не буду одобрена сва тражена средства, да ли могу да потпишем 

уговор на нижи износ? 

 

Не. Министарство финансија и привреде учествује у кофинансирању активности до 

50%, што значи да то учешће може бити и ниже, у зависности од процене Комисије. Ви 

морате потписати Уговор са реализатором који ће садржати исте елементе (цена, 

рокови, активност) као и у понуди/предуговору који сте доставили приликом 

аплицирања.  

Уколико наведени елементи буду промењени, Национална агенција за регионални 

развој неће моћи да потпише Уговор са Вама, односно средства Вам неће бити пренета. 

 

4. Да ли могу да аплицирам за увођење стандарда квалитета? 

 

Увођење стандарда квалитета не спада у активности које су предмет Програма, већ 

искључиво усаглашавање са захтевима индустријски специфичних домаћих и 

европских техничких прописа и стандарда у области безбедности производа, заштите 

животне средине и енергетске ефикасности. 

 

5. Шта значи елиминациони критеријум „да је предложена активност у складу са 

активностима које су предмет Програма“? 

 

То значи да ће се приликом прегледања формалне исправности пријаве (да ли је 

благовремено достављена, да ли је комплетна документација и сл.) оцењивати и 

усклађеност предложене активности и трошкова са активностима и оправданим 

трошковима из Програма. Уколико захтев није у складу са предметом Програма, биће 

дисквалификован тј. неће бити даље оцењиван према критеријумима. Примери 

неусклађености: аплицирање за набавку нове опреме, увођење стандарда квалитета и 

сл. 

 

6. Да ли је оправдани трошак плата запосленог који ради на реализацији 

иновативне активности? 

 

Не. Трошкови ангажовања физичких лица и трошкови запослених у предузећу нису 

оправдани трошкови. Активност мора бити реализована од стране домаћих 

консултантских кућа, научноистраживачких организација, факултета, иновационих 

центара, лабораторија и других фирми и организација. 

 



7.  Уколико склопимо Уговор са  Институтом, а њихов експерт врши испитивање 

у нашем предузећу, да ли је коришћење опреме и материјала оправдани трошак? 

 

Не. Само трошкови материјала и коришћења опреме институције која активност 

реализује, су оправдани трошкови. Дакле трошкови материјала који су приказани у 

понуди/предуговору коју је реализатор активности доставио. Ови трошкови ће се 

признавати само код израде прототипа производа/услуге и тестирања/испитивања 

прототипа, код  израде прототипа дизајна производа, пробног узорка нове амбалаже и 

испитивања производа код именованих тела и прибављање потврде о усаглашености са  

захтевима индустријски специфичних домаћих и европских техничких прописа и 

стандарда у области безбедности производа, заштите животне средине и енергетске 

ефикасности, и не могу бити већи од 30% укупне вредности активности. 

 

8. Да ли биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2011. годину морају 

бити од АПР-а? 

 

Не. Потребно је доставити биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2011. 

годину који сте доставили АПР-у. Они не морају бити оверени у суду или општини већ 

само од стране књиговође и директора предузећа/задруге односно предузетника, како 

би се тиме потврдила тачност података у њему. 

 

9. Шта од документације мора бити оверено, шта не? 

 

-пријавни формулар (Образац број 1) мора бити потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица; 

- писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава (Образац број 2) мора бити 

потписана и оверена од стране заступника; 

- писмена изјава организације која реализује активност (Образац број 3) мора бити 

потписана и оверена од стране заступника организације која активност реализује; 

- понуда/предуговор мора бити потписан од стране реализатора; 

- писмена изјава о власничкој структури (Образац број 4) мора бити потписана и 

оверена од стране заступника; 

- годишњи финансијски извештај за 2011. годину (биланс стања, биланс успеха и 

статистички анекс) морају бити оверени од стране књиговође и директора 

предузећа/задруге односно предузетника; 

- потврда Пореске управе да је подносилац захтева измирио све обавезе по основу 

пореза и доприноса мора бити оригинал односно фотокопија оверена у општини/суду; 

- потврда надлежног органа да привредном субјекту у последње две године није 

изречена правоснажна мера забране обављања делатности мора бити оригинал/ 

односно фотокопија оверена у општини/суду; 

- у општини/суду оверена копија ППОД обрасца Пореске управе за месец јануар 2013. 

године и  

За предузећа која извозе услуге, потребно је доставити фактуре којима се доказује 

извоз у 2012. години, а које су оверене од стране заступника или извештаје пословних 

банака о врсти прилива из иностранства, а као доказ обима оствареног извоза роба 

и/или услуга у 2012. години. 

 

Сва наведена документација мора бити достављена у два примерка, што значи да други 

примерак могу бити само копије. 

 



10. Шта значи елиминациони критеријум „да  реализатор активности поседује 

одговарајуће референце за релизацију наведене активности“?  

 

Значи да ће се на основу приложене референтне листе и CV главног консултанта 

гледати да ли реализатор има искуства у реализацији сличних активности. Пример: 

Предузеће аплицира за развој новог производа/израду прототипа, а институција има 

одговарајуће референце у области увођења стандарда квалитета. Оваква пријава ће 

бити дисквалификована односно неће моћи да прође даљу процедуру оцењивања 

према критеријумима. 

 

11. Шта значи елиминациони критеријум „да вредност предложене иновативне 

активности није већа од једне трећине укупног прихода од привредног субјекта у 

2011. години“? 

 

Укупна вредност предложене активности мора бити мања од 1/3 вредности укупног 

прихода од продаје у 2011. години, износа који ће се гледати из биланса успеха. 

 

12. На који начин ћете бодовати квалитет предложене активности и њен утицај на 

повећање конкурентности? 

 

Бодовање по наведеном критеријуму је подељено у два дела: 

 

Активности су према значају подљене у три групе, и то: 1) развој новог производа или 

услуге/ побољшање постојећег и увођење новог процеса производње / припрема 

инвестиционих пројеката, 2) значајно побољшање постојећег производа или услуге/ 

усклађивање са захтевима индустријски специфичних домаћих и европских техничких 

прописа и стандарда у области безбедности производа и заштите животне средине/ 

пословни консалтинг/ набавка специјализованих софтверских пакета од значаја за 

унапређење пословне делатности предузећа и 3) израда идустријског дизајна/редизајна 

производа/ израда нове амбалаже производа/ маркетинг планирање развоја 

производа/услуге/ специјализоване обуке. 

У зависности од тога коју сте активност изабрали, биће Вам додељен одговарајући број 

бодова и то тако што активности прве групе носе највише бодова, друге-мање и треће 

најмање. 

На овај број бодова додају се и бодови које Комисија даје на основу Ваших 

информација из Пријаве (образца 1), али и информација из понуде/предуговора који 

достављате приликом аплицирања. Наиме, на основу ових информација, Комисија 

одлучује да ли активност има велики значај, средњи или нижи и у зависности од тога, 

доделиће јој одговарајући број бодова. 

 

Збир бодова из оба дела, представља укупан број бодова по првом Критеријуму. 

Веома је важно дати што више информација у Пријави. 

 

13. Да ли можете мало ближе објаснити критеријум - „Предложена висина 

суфинансирања трошкова активности из сопствених извора“? 

 

Захтеви чији је предлог сопственог учешћа у суфинансирању активности већи од 60% 

ће добити већи број поена од оних који предлажу да 50% вредности суфинансирају из 

сопствених извора, а 50% кроз Програм. Овај критеријум уствари оцењује спремност 

кандидата да улаже у иновативност. 



Врло је важно да се у понуди/предуговору наводе само оправдани трошкови у складу 

са Програмом подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима. 

Наиме учешће у суфинансирању ће се рачунати на основу односа вредности 

активности из понуде/предуговора и предложене висине суфинансирања, при чему 

вредност активности мора да буде базирана само на оправданим трошковима из 

понуде. Пример – у понуди/предуговору су осим оправданих трошкова у складу са 

Програмом, приказани и трошкови куповине опреме и материјала предузећа и укупан 

износ активности износи 4.000.000,00 динара, где предузеће аплицира за 1.500.000,00 

динара што је преко 60% суфинансирања. У овом случају, Комисија неће признати 

кофинансирање преко 60% већ ће се рачунати само проценат кофинансирања у односу 

на оправдане трошкове из понуде/предуговора. 

 

14. Да ли могу да аплицирам за средства уколико ће ми активност реализовати 

страна консултантска кућа? 

 

Средства ће се одобравати само за трошкове уговорних услуга које ће домаће 

консултантске куће, научноистраживачке организације, факултети, иновациони 

центри, лабораторије, акредитоване лабораторије за еталонирање, именована тела за 

оцењивање усаглашености и друге фирме и организације пружити у реализацији 

иновативних активности. 

 

15. Да ли потврда Пореске управе може да буде из јануара 2013.? 

 

С обзиром да морате да докажете да сте измирили све обавезе по основу пореза и 

доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива, потврда коју ћете 

доставити при аплицирању мора бити издата од стране Пореске управе најраније првог 

дана отварања Јавног позива.  

 

16. Да ли могу да аплицирам за набавку легализованог софтвера? 
 

Набавка стандардних софтверских пакета (Microsoft Office и сл.) не може се признати 

као активност која је предмет Програма, али се набавке специјализованих софтверских 

пакета  (ERP, SAAP и сл.) као и израда специфичних софтвера према потребама 

предузећа признаје. 

 

17. С обзиром да институција са којом би наша фирма обавила тестирања ( Војно 

Медицинска Академија-ВМА) не може сама да набави једну сировину потребну за 

тестове ( имају обавезу тендера, а није им уобичајена сировина за анализу)  да ли 

се нама признаје трошак набавке те сировине од друге фирме?  

 

Набавка материјала од друге фирме није дозвољена, јер није у складу са правилима 

позива. Признају се искључиво трошкови организације која активност реализује и то за 

израду прототипа производа/услуге и тестирања/испитивања прототипа, израду 

прототипа дизајна производа, пробног узорка нове амбалаже и испитивања производа 

код именованих тела и прибављање потврде о усаглашености са  захтевима 

индустријски специфичних домаћих и европских техничких прописа и стандарда у 

области безбедности производа, заштите животне средине и енергетске ефикасности. 
 

18. Молимо Вас да нам одговорите да ли се Програмом финансира 



имплементација новог софтвера (клијент - ДОО који се бави сервисирањем 

моторних возила је заинтересован за развој новог софтвера за дијагностику)? 

 

Види одговор на питање бр.16. 

19. Да ли је могуће да подносилац захтева, уколико не добије пореско уверење из 

ПУ до датума предаје, да напише изјаву или да приложи захтев предат ПУ? 

 

Прихватиће се захтев предат ПУ али само привремено, односно у том случају ће 

морати у року од 5 радних дана од дана затварања ЈП да доставе потврду и то директно 

у Министарство финансија и привреде (писарница у Булевару краља Александра 

бр.15). Уколико потврда не буде достављена у наведеном року, колико траје 

прегледање формалне исправности пријава, захтев ће бити одбијен услед некомплетне 

документације. 

 

20. У расписној документацији пише да је потребно да је фирма у већинском 

домаћем приватном власништву. Да ли је то елиминацини услов? Шта је са 

иновационим фирмама које су регистроване у Србији, али су у већинском 

страном приватном власниству? Да ли такве фирме могу да учествују као 

подуговарачи на пројекту? 

 

Услов да је фирма у већинском домаћем приватном власништву јесте један од 

формалних услова који мора бити задовољен да би се пријава квалификовала за даље 

оцењивање. Фирма мора бити регистрована на територији РС и у већинском домаћем 

приватном власништву. Дакле фирма која је у већинском страном приватном 

власниству не би задовољила један од услова Програма и при прегледању формалне 

испуњености услова би била дисквалификована. Такође, овакве фирме не би могле 

бити ни реализатор активности, с обзиром да према условима Програма, активност 

мора реализовати домаћа консултантска кућа, научноистраживачка организација, 

факултет, иновациони центар, лабораторија, акредитована лабораторија за 

еталонирање, именовано тело за оцењивање усаглашености  и друга фирма и 

организација. 

 

21. Да ли се у оквиру Програма финансира и издавање атеста производа, поред 

тестирања/испитивања?  

 

Издавање атеста ће се прихватити  као резултат тестирања/испитивања 

 

22. Да ли се интервенције и усавршавање постојећих машина у циљу побољшања 

њиховог рада сматра иновативношћу и да ли могу бити подржане по овом 

позиву? 

 

У оквиру Програма постоји активност - побољшања постојећег и увођење новог 

процеса производње, где је један од оправданих трошкова израда конструктивне 

документације алата, прибора и средстава рада. С обзиром да је усавршавање машине 

унапређење средства за рад, можете поднети захтев за наведену активност, али 

искључиво за израду конструктивне документације. 

 

 

 



23. Да ли МСП која су станари инкубатора и немају минимум од осам запослених 

(јер користе заједничку службу, а раде са спољним научним сарадницима), могу 

да конкуришу? 

 

Не могу, морају да буду испуњени сви формалин услови Програма. 

 

24. Уколико желим да ми једна консултантска кућа реализује један пројекат у 

оквиру којег су и активности за чије трошкове можемо да аплицирамо преко 

Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима, да 

ли можемо да приложимо понуду те консултантске куће без обзира на то што ће у 

њој бити и неки трошкови који у складу са Програмом нису оправдани? 
 

Не. Приликом аплицирања, достављате понуду/предуговор за искључиво једну 

понуђену активност и то са оправданим трошковима у складу са Програмом. Уколико 

је активност део већег пројекта који Вам консултантска кућа реализује, издвоићете 

само једну активност и доставити понуду/предуговор само за реализацију те 

активности, док остале не приказујете у тој понуди/предуговору. 

 

25. Да ли ће ми се признати фактуре које су плаћене пре датума потписивања 

уговора са Националном агенцијом за регионални развој, из разлога што је 

договор са консултантском кућом да се исплате врше у једнаким месечним 

ратама и због финансијске ситуације нам је одговарало да крену што раније, иако 

активност физички још увек у то време није започета? 

 

Уколико се приликом контроле наменског коришћења средстава утврди да су неке 

исплате извршене пре датума потписивања уговора са Националном агенцијом за 

регионални развој, неће Вам бити исплаћен остатак од 70% одобрених средстава и 

бићете у обавези да, авансно пренетих 30% одобрених средстава, вратите у буџет, у 

складу са уговором.  

 

26. С обзиром да Министарство може да суфинансира до 50% оправданих 

трошкова иновативне активности, да ли постоји могућност да уколико нам буде 

одобрен мањи износ средстава од траженог, касније приликом потписивања 

уговора, избацимо неке трошкове и на тај начин смањимо вредност активности? 

 

Не. У Програму је наведено „Подаци о  активностима, трошковима, вредности 

активности и роковима реализације у уговору морају бити истоветни подацима из 

понуде/предуговора поднетог при аплицирању. Елементи из понуде/предуговора 

морају остати исти без обзира на то да ли је Комисија одобрила максимални износ 

средстава или је он смањен. У случају да се наведени елементи разликују или је 

приложен уговор са другим реализатором активности од оног са којим је потписан 

предуговор, односно чија је понуда приложена приликом достављања захтева, 

Национална агенција неће потписати уговор са изабраним привредним субјектом.“  

27. Да ли могу да приложим понуде два различита реализатора где ће један 

радити испитивање док ће други радити прототип? 

 

Не. У Програму је наведено „У оквиру захтева се доставља понуда/предуговор 

реализатора за кога се привредни субјекат определио да у целости реализује 



предложену активност.“ Ово значи да се морате определити за активност коју ће у 

потпуности реализовати једна организација/институција. 

 

28. Да ли на Јавни позив може да се пријави правно лице које је раније било 

предузетник и није водио књиге по систему двојног књиговодства па се 

пререгистровало?  

Да, али само уколико је пререгистрација извршена пре 31. 12. 2008. године или 

уколико је најкасније 2009. године почео да води књиге по систему двојног 

књиговодства односно има Годишњи финансијски извештај за 2009. годину. 

 

29. Да ли у оквиру Јавног позива могу учествовати апотеке? 

Апотеке које су регистроване у Агенцији за привредне регистре којој подносе 

финансијске извештаје, као привредна друштва, могу да учествују у програму док 

апотеке регистроване у суду као здравствене установе, немају право учешћа. 

30. Да ли предузеће чија је претежна делатност трговина, према шифри под којом 

је регистровано у АПР-у, а постоје докази да се бави производњом, може   да 

учествује у Мери за подршку иновативности? 

Не, прилоком прегледања формалне исправности пријаве, узимаће се у обзир 

искључиво шифра под којом је предузеће регистровано у АПР-у. Уколико предузеће у 

периоду док је јавни позив отворен, промени шифру у АПР-у, његова пријава ће бити 

прихваћена. 

 

31. Уколико је наш приход од продаје у 2011. години за 24, 65% већи у односу на 

2009. годину, да ли ми задовољавамо формални критеријум и припадамо 

газелама?  

Да. Иако је Програмом дефинисано да приход од продаје у 2011. години мора да буде 

за 25% већи у односу на 2009. годину, Комисија ће све проценте од 24,56 заокруживати 

на 25%.  

32. Да ли је могуће у оквиру једне пријаве за спровођење пријавити алтернативне 

активности, односно или увођење софтвера или обука? 

Не, привредни субјекат се приликом пријаве мора определити искључиво за једну од 

понуђених активности.  

33. Да ли потврду надлежног органа да привредном субјекту у последње две 

године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности може бити 

издата у АПР или мора да се узме у суду? 

Није неопходно да потврду изда суд, дакле потврда из АПР-а ће бити прихваћена. 

34. Да ли могу да доставим понуду консултантске куће која ће ми израдити 

техничку документацију за нов производ, уколико ми иста гарантује да поседује 

потребне ресурсе и капацитете за реализацију исте? 

Не, за реализацију активности развоја новог производа или услуге и значајног 

побољшања постојећег производа или услуге, као реализатори ће се прихватити 

искључиво научно-истраживачке организације, факултети иновациони центри или 

лабораторије. 



35. Да ли могу да се пријавим за финансирање активности које смо кренули да 

реализујемо почетком године? 

Не. Видети одговор на питање бр. 25. 

 

 

 

 

 

 

 


