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фонд за иновациону 
делатност финансира 
иновативне српске 
компаније
Фонд за иновациону делатност основан је Законом 
о иновационој делатности ради подстицања 
иновативности и обезбеђивања средстава за 
финансирање иновационе делатности, првенствено 
кроз сарадњу са међународним финансијским 
институцијама, организацијама, донаторима и 
приватним сектором. Фонд има за циљ да унапреди везе 
између науке, технологије и економије и да допринесе 
подстицању развоја иновативних технологија.

Иновационе делатности сматрају се главним факторима 
за стабилну економију усмерену ка знању, која је 
постала основ конкурентности и динамичног развоја. 
Стога, оснивањем оваквог фонда, Република Србија 
чврсто жели да се што боље позиционира у регионалној 
и глобалној трци развоја нових технологија.

Фонд за иновациону делатност у сарадњи са Светском 
банком спроводи Пројекат подршке иновацијама у 
Србији вредан 8,4 милиона евра који се финансира 
из претприступних ИПА фондова Европске уније. У 
оквиру овог пројекта, кроз два програма финансирања 

- Програм раног развоја и Програм суфинансирања 
иновација - обезбеђена су средства у укупном 
износу од 6 милиона евра за финансирање 
иновативних пројеката компанија у Србији. 

Програм раног развоја (MINI GRANTS програм, 
до 80.000 евра) намењен је приватним микро и 
малим компанијама, у раним фазама развоја, која 
поседују технолошку иновацију и имају потенцијал 
за стварање нове интелектуалне својине, као и јасну 
тржишну потребу. Програм суфинансирања иновација 
(MATCHING GRANTS програм, до 300.000 евра) 
намењен је приватним микро и малим предузећима, 
основаним у Србији, која поседују технолошку 
иновацију са конкурентном позицијом на локалном/
светском тржишту и јасном тржишном потражњом. 

Оба програма захтевају да компаније које су 
финансиране од стране Фонда, обезбеде најмање 
15% или 30% суфинансирања кроз своје приватне 
и независне изворе. Одлуке о финансирању доноси 
независна међународна експертска комисија на 
основу мишљења међународних рецензената. 

Први јавни позив у оквиру Програма раног развоја 
расписан је 5. децембра 2011. године. Рок за пријаву 
пројеката био је 31. јануар 2012. године. У оквиру 
веома конкурентног позива пријављено је 58 пројеката 
од којих је 43 испунило све услове подобности конкурса. 
Независна експертска комисија Фонда изабрала је 11 
српских компанија којима је додељено финансирање у 
облику грантова у износу до 80.000 евра за подршку 
у комерцијализацији њихових технологија у области 
информационих и комуникационих технологија, нових 
материјала, медицинских уређаја, машинства и других.

Рок за пријаву за други јавни позив за Програм 
раног развоја и први јавни позив за Програм 
суфинансирања иновација истекао је 31. августа. 
Велико интересовање компанија рефлектовано 
је у великом броју пријављених пројеката. У току 
је евалуација пријављених пројеката, а крајем 
новембра ове године биће познато које компаније 
у Србији ће добити финансијску подршку да у 
наредном периоду развију своје иновативне 
производе, процесе или услуге.  n

др Љиљана Кундаковић, в.д. директора
Фонд за иновациону делатност

наслов

др Недељко Милосављевић, директор
Центар за трансфер технологије

наслов

јединствени систем компјутеризованих 
лабораторијских инструмената
– проналазак са универзитета у Београду
Основу сваког истраживања чине мерења, па је 
прецизност и поузданост мерних инструмената 
од великог значаја. Развој прецизних мерних 
инструмената значајно је олакшао рад многих 
компанија и институција, научних радника који 
се баве истраживањима, а такође и ученика 
и студената који ове инструменте користе 
на часовима и вежбама. Нажалост, велики 
број факултета, института, школа и осталих 
институција којима је оваква инструментација 
потребна, нема довољно расположивих 
средстава за куповину мерних уређаја и 
симулационих система.

Истраживачи са Универзитета у Београду, 
из Иновационог центра Електротехничког 
факултета, развили су јединствен прецизан 
мерни инструмент који може да замени неколико 
одвојених наменских уређаја, а може да се 
користи и као симулатор за обучавање.

Предности једног оваквог система су бројне: 
систем је лак за коришћење, значајно јефтинији од 
инструмената које може да замени, универзалан 
и мултифункционалан. За овај систем поднета 
је национална патентна пријава у Заводу за 
интелектуалну својину Републике Србије; проналазачи 
су, у сарадњи са Универзитетом у Београду, 
покренули spin-out компанију ElectroLab d.o.o. која 
ће се бавити даљим развојем и усавршавањем овог 
система, и конкурисали за MINI GRANT Фонда за 
иновациону делатност. У свему овоме, истраживачи 
из Иновационог центра Електротехничког факултета 
имају подршку и помоћ стручног тима Центра за 
трансфер технологије Универзитета у Београду. 

Пројекат „Јединствени систем компјутеризованих 
лабораторијских инструмената“ један је од 
пет одабраних за комерцијализацију у оквиру 
пројекта “Од идеје до лиценце” (Идентификација, 
Правна заштита и Комерцијализација). Пројекат 

“Од идеје до лиценце”  покренуо је Центар за 
трансфер технологије у сарадњи са ISIS Innovation 
компанијом за трансфер технологије Универзитета 
у Оксфорду, Министарством просвете и науке, 
Заводом за интелектуалну својину Републике Србије 
и Европским заводом за патенте. У оквиру овог 
пројекта разматрани су најбоље рангирани пројекти 
које је предложило Министарство просвете и науке. 
Након разматрања проналазака изабрани су они који 
су спремни и погодни за комерцијализацију путем 
лиценцирања или оснивања spin-out компанија. n
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Синиша Тешић, самостални саветник за иновацију и проналазаштво,
Национална агенција за регионални развој

Подршка 
иновацијама
Данас су иновације и иновирање неопходни за 
успешно пословање. Иновација подразумева 
обнављање и ширење дијапазона производа, услуга 
и њихових тржишта, успостављање нових начина 
производње, набавке и дистрибуције, увођење 
промена у начин управљања, организацију рада, 
услове за рад и вештине радне снаге. Улагање у 
иновативне активности и процесе предузећа је 
улагање и у конкурентност српске привреде. Држава 
различитим програмима настоји да подстиче 
предузећа да уводе и пласирају нове производе 
и услуге, као и да имплементирају нове процесе 
производње. Национална агенција за регионални 
развој подржава иновативне активности предузећа 
у оквиру програма финансијске и нефинансијске 
подршке. Финансијски програми подршке се 
спроводе на годишњем нивоу, а информације 
о њима можете пронаћи на сајту Националне 
агенције (www.narr.gov.rs).

Програм подршке развоју конкурентности 
малих и средњих предузећа и предузетника 
предвиђа подршку иновацијама кроз учешће 
у финансирању до 50% оправданих трошкова 
пројектних активности. Едукација менаџмента и 

запослених кроз специјализоване обуке, нови дизајн 
производа и амбалаже, електронска презентација 
предузећа, побољшање постојећих и развој нових 
технолошких процеса, производа и услуга, тестирање 
нових производа, израда и имплементација 
специјализованог софтвера су пројектне активности 
које се кофинансирају из овог Програма. У оквиру 
програма подржава се и уређење пословања у складу 
са захтевима међународних стандарда пословања.

Програмом подршке развоју иновативних кластера 
подржава се повезивање малих и средњих предузећа 
и предузетника у кластере и јачање њихове сарадње 
са научно-истраживачким организацијама. 
Средства, до 50% оправданих трошкова пројектних 
активности, усмеравају се зa јачање капацитета за 
кластере у почетној фази рада и сложене иновативне 
пројекте кластера који су у развојној фази рада. 

Мера подршке малим и средњим предузећима 
и предузетницима за јачање иновативности коју 
спроводимо у сарадњи са ресорним министарством 
омогућава МСПП да добију бесповратна средства 
у износу до 50% укупних оправданих трошкова 
пројекта. Подржавају се пројекти који се односе 
на: развој новог производа или услуге, значајно 
побољшање постојећег производа, израду нових 
колекција у модној индустрији, израду идустријског 
дизајна/редизајна производа, нове амбалаже 
производа, маркетинг планирање развоја производа/

услуге, побољшање постојећег и увођење новог 
процеса производње, откуп права на домаћи патент/
мали патент и патентну документацију.

Облик нефинансијске подршке иновацијама 
представља алат за дијагностику INNOVATE који 
подстиче предузећа да унапреде свој иновациони 
менаџмент како би побољшали конкурентност. Овај 
дијагностички алат је доступан на сајту Националне 
агенције за регионални развој. Настао је уз 
подршку пројеката ICIP финансираног од стране 
Европске Уније. Примењив је на компаније свих 
величина и развојних доба и може се користити 
са или без екстерне помоћи. INNOVATE даје 
информацију колико је нека компанија успешна у 
управљању помоћу двадесет једног аспекта или 
„димензије“ иновационог менаџмента. n

Миленко Милинковић, академик САИН
Milinković∕∕ Company

Значај патентне заштите у комерцијализацији иновација
Вишедеценијско искуство у области примене 
технологије фероцемента у грађевинарству, 
као и сазнања у области примене обновљивих 
извора енергије, посебно енергије сунца, која су 
стечена у дугом временском периоду, обезбедили 
су фирми Milinkovi∕ć Company богату базу знања 
за приступање разради реализације пројеката 
одрживе градње.

Циљ је био да се развије ефикасан и рационалан 
систем градње као платформа за реализацију 
трајних, стабилних, енергетски ефикасних објеката 
– објеката одрживе градње.

За дванаест година истраживања и развоја решење 
је постепено еволуирало да би се по завршетку 
испитивања, израде прототипа и сертификације, 
створили услови за комерцијалну употребу. Због 
недоступности извора државних подстицајних 
финансијских средстава и коришћења сопствених 
извора финансирања, процес увођења решења у 
комерцијалну употребу трајао је дуже од реално 
потребног времена.

У том периоду поднете су три патентне пријаве, 
али је за само последњу патентну пријаву, која је 
добила и национални патент у Републици Србији 
ове године, поднет захтев и за међународну 
патентну заштиту, будући да је то решење уведено 
у комерцијалну употребу. Одлука да се уложе 

додатни напор и средства, и да се изврши патентна 
заштита, показала се вишеструко корисном. 
Наиме, у поступку јавних набавки, захваљујући 
чињеници да је систем изградње патентиран, 
Привредна комора Србије је издала уверење да 
за понуђено решење постоји само један понуђач 
– носилац патентног права, што омогућује да 
се користи члан Закона о јавним набавкама 
који налаже да се примени поступак директног 
уговарања, што значајно скраћује процедуру и 
повећава конкурентност.

Са друге стране, захваљујући читавом низу 
међународних признања за патентирано 
решење, створила се заинтересованост купаца из 
иностранства. Тренутно је у поступку формирање 
међународних фирми (једне у Африци и једне у 
Азији) које би комерцијализовале патентирано 
решење у тим земљама. У сваком случају, 
спровођење поступка патентне заштите (домаће 
и иностране) обезбедили су потребне услове за 
комерцијализацију иновације у земљи, али и у 
иностранству, уз трансфер технологије.  n
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ЕдуКација
Нина Ајдуковић, дипл. правник

Foodland

Користи 
дијагностике 
интелектуалне 
својине
Компанија Foodland д.о.о. је већ више од деценије 
присутна и позната на домаћем и светском тржишту 
квалитетне хране, и то захваљујући свом бренду 
„Бакина тајна“, чију ознаку носе најквалитетнији 
џемови, пекмези, сокови и чувени ајвар.

Препознали смо значај заштите бренда и дизајна 
у свакодневном послу, највише захваљујући 
подршци коју нам је пружио национални Завод за 
интелектуалну својину. Тим стручњака Завода нас је 
посетио током 2010. године и извршио Дијагностику 
интелектуалне својине, те нам је указао на предности 
и слабости, а све у циљу учвршћивања добре 
позиције на тржишту прехрамбених производа.

Дијагностика је дошла у правом тренутку, када смо 
одлучили да променимо дизајн амбалаже за наше 
производе и започели озбиљније ширење на светско 
тржиште хране. Тако, наш бренд „Бакина тајна“ 
је заштићен у иностранству и стоји раме уз раме 
са најпознатијим светским брендовима у области 
прехрамбених производа, а наш нови дизајн флаша и 
теглица је јединствен и као такав чини наше производе 
атрактивним и привлачним, повећава њихову тржишну 
вредност и свакодневно осваја нове потрошаче.

Веома је важно да једна компанија са озбиљном 
производњом и продајом на домаћем и страном 
тржишту развије свест о праву на жиг, дизајн, 

патент, да ангажује додатну помоћ стручњака из 
области права интелектуалне својине и да стално 
усавршава своје кадрове у овој области, јер ће 
само тако моћи заиста да „управља“ свим својим 
потенцијалима, без бојазни о њиховом копирању и 

злоупотреби. Када се томе дода и несебична помоћ 
Завода за интелектуалну својину, који последњих 
година доживљава процват и доноси нову енергију 
традиционалним методама заштите интелектуалне 
својине, успех је загарантован. n

Биљана Ремовић, саветник
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

Значај дијагностике интелектуалне својине за мсП
Дијагностика интелектуалне својине је услуга 
коју Едукативно-информативни центар Завода 
за интелектуалану својину пружа од јула 
2010. године. Услуга је намењена развојно-
производним привредним субјектима, пре 
свега Малим и средњим предузећима (МСП). 
Креирана по моделу Завода за индустријску 
својину Француске, ова услуга је прихваћена 
у заводима за интелектуалну својину широм 
света. До сада је у Србији пружена у више од 40 
привредних субјеката. Неки од њих су: Yuhor, 
Portakrono, Металац посуђе, Desing, SDD Tech-
nology Group, Аура, Млекара Спасојевић…

Извештај о дијагностици интелектуалне својине, 
који субјекти након пружања ове услуге добијају, 
представља објективну и квалитативну анализу 
потреба једног предузећа у погледу интелектуалне 
својине. Услугу пружају стручњаци ЕИЦ који су 
претходно обучени од стране светски признатих 
експерата у овој области. 

Искуства ЕИЦ показују да фирме у Србији често 
нису свесне које предмете заштите поседују и којим 
правом интелектуалне својине их заштити. Након 
пружања ове услуге фирме добијају јасну слику о 
начинима стратешког коришћење ИС у пословању. 
Препоруке које су садржане у извештају односе 
се на потребу фирме да се: донесе правилник о 
чувању пословне тајне, користе бесплатне базе 
патената и индустријског дизајна у току иновирања 
производног асортимана, региструје жиг у земљама 
извоза (будући да је жиг територијално право), 
депонују базе података као ауторско дело у Заводу, 
поднесе Управи царина захтев за предузимање 
мера за заштиту права интелектуалне својине на 
граници, информише о томе да ли је потенцијални 
партнер носилац неког од права интелектуалне 
својине… Дешавало се да предузеће тек након ове 
услуге сазна којим органима може да се обрати за 
повреду жига, патента или ауторског права, као и 
да уговор о “екслузивном дистрибутерству”, како га 
привредници називају, није уговор о лиценци. 

На основу коментара представника фирми којима је 
ова услуга пружена, може се закључити да су фирме 
успеле да на основу постојеће технологије и ресурса 
остваре бољи пословни резултат, затим да се боље 
позиционирају у току преговора са потенцијалним 
партнерима, као и да спрече повреду свог права 
интелектуалне својине. 

Пружањем ове услуге, Завод за интелектуалну 
својину Републике Србије, значајно доприноси 
промоцији интелектуалне својине, иновативности и 
конкурентности предузећа. n
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Даниела Златић-Шутић, руководилац ЕИЦ, 
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

статистика поднетих пријава за заштиту права интелектуалне својине 
након пружене услуге дијагностике интелектуалне својине

Едукативно-информативни центар Завода за 
интелектуалну својину је и оквиру имплементације 
ИПА националног пројекта извршио услугу 
Дијагностике интелектуалне својине у 40 привредних 
друштава у протекле две године. Привредна друштва 
којима је извршена ова услуга спадају у различите 
категорије, од микро, малих и средњих предузећа  
до већих привредних друштава са неколико стотина 
запослених. На дијаграму је приказан број пријава 
за заштиту права интелектуалне својине које су 
уследиле у периоду након испорученог извештаја о 
Дијагностици. Како су одређена привредна друштва 
којима је пружена ова услуга чланови групација 
које имају номиноване запослене за управљање 
правима интелектуалне својине, то су у статистику 
урачунате и пријаве које су поднете од стране и 
других чланица исте групације. Листа привредних 
друштава којима је пружена ова услуга је доступна 
на сајту Завода www.zis.gov,rs у секцији на линку 
„Дијагностика интелектуалне својине“.

И након завршетка пројекта 31. јула 2012. Завод 
je наставио да пружа ову услугу за привредна 
друштва како би се подигла свест о значају заштите 

и управљања сопственим интелектуалним добрима за 
постизање боље позиције у тржишној утакмици. n

Никола Радовановић, саветник
Завод за интелектуалну својину Републике Србије

нoвости

одржана свечаност поводом завршетка пројекта 
“Подршка оснивању Едукативно-информативног центра“

У јулу је у београдском хотелу Хајат одржан свечани скуп поводом завршетка спровођења пројекта ЕУ 
„Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике 
Србије“, на коме су представљени постигнути резултати Едукативно-информативног центра Завода, 
формираног у оквиру пројекта, као и активности на подршци корисницима система интелектуалне 
својине у Србији. На свечаности су говорили Бранка Тотић, директорка Завода за интелектуалну својину 
Републике Србије, Жарко Обрадовић, министар просвете и науке Владе Републике Србије, Венсан 
Дежер, aмбасадор Делегације Европске Уније у Републици Србији, Раимунд Луц, потпредседник 
Европског завода за патенте, и Давид Јелерчич, директор пројекта из Европског завода за патенте. n

семинар о кривотвореним медицинским производима
Крајем јуна је у Заводу одржан семинар за представнике Министарства унутрашњих послова, Министарства 
здравља, Управе царина, Агенције за лекове и медицинска средства, Инспекције за лекове и медицинска 
средства, Санитарне инспекције и Здравствене инспекције. Представници наведених институција похађали 
су напредну обуку о кривотвореним медицинским производима. n

обука представника националне 
агенције за регионални развој
У просторијама Едукативно-информативног центра 
Завода за интелектуалну својину, у јулу је одржан 
семинар о интелектуалној својини. Запослени у 
Националној агенцији за регионални развој су 
имали прилике да слушају предавања о патентима, 
жиговима, ауторском и сродним правима, 
индустријском дизајну, ознакама географског 
порекла, али и о „мекој“ интелектуалној својини и 
употреби интелектуалне својине на тржишту. Овај 
догађај део је веома успешне сарадње Националне 
агенције за регионални развој и Завода за 
интелектуалну својину. n

србија седма у свету 
по ефикасности иновација
У најновијем извештају Глобалног иновационог 
индекса у издању Светске организације за 
интелектуалну својину (WIPO) и организације IN-
SEAD, Србија је сврстана на високо 7. место по 
ефикасности иновација (прва два места заузимају 
Кина и Индија) и оцењена је као земља која има 
снажну производњу иновација упркос слабом 
иновационом окружењу. Што се тиче најбољих 
земаља по иновационим резултатима, већ другу 
годину заредом ову групу предводе Швајцарска, 
Шведска и Сингапур, док се у овој категорији 
Србија налази на 46. позицији. n
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