
На основу Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава 
у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности  (''Службени лист 
града Београда'' бр. 37/21), Одлуке о буџeту града Београда („Службени лист града 
Београда”, број 137/20, 14/21 и 39/21) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3-
4774/21 од 14.07.2021. године,  

  

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA  

Секретаријат за привреду 

Дана 30.07.2021. године, објављује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности  

  

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Висина опредељених финансијских средстава је 10.000.000,00 динара за подршку развоја 
иновативних делатности, у максималом износу до 2.000.000,00 динара по кориснику за 
развој иновативне идеје у периоду од највише 12 месеци уз обавезу запошљавања 
незапослених лица. 

Циљеви доделе су подршка развоја иновативних делатности и нових иновативних и 
високотехнолошких производа, услуга и процеса, повећање конкурентске способности 
привредних субјеката и укључивање у међународне тржишне токове.  

ТРОШКОВИ који се финансирају су трошкови неопходни за развој иновативне пословне 
идеје, у које спадају:  

Чланство у Научно-технолошком парку Београд - обухвата стручну и 
инфраструктурну подршку за развој иновативне пословне идеје са потенцијалом за брз раст 
(стручна подршка - саветовање у вези развоја пословног модела (по Lean startup 
методологији), правна и административна саветовања, обуке и тренинзи (продаја, 
маркетинг, припрема за инвестиције, заштита интелектуалне својине, итд), менторски 
програм, умрежавање са партнерима из локалног и иностраних иновационих и пословних 
екосистема, видљивост и промоција, као и остале релевантне услуге подршке у зависности 
од степена развоја пословне идеје, инфраструктурна подршка - канцеларијски простор, 
сале за састанке, презентације и видео конференције, заједнички - coworking пристор,  
приступ опреми у иновационој лабораторији (3Д штампачи и скенери, опрема за 
електрична мерења, ласери и CNC машине),  виртуелно чланство (уколико нема потребе за 
посебним канцеларијским простором), остало (књиговодствене услуге, правне услуге и др.) 
- максимално до 30% одобрених средстава. 

Трошкови зарада и/или трошкови накнада, укључујући све припадајуће порезе и 
доприносе, физичким лицима који раде на развоју пословне идеје по основу уговора 



(уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл.) – 
максимално до 35% одобрених средстава,  

Трошкови у вези са набавком опреме и алата за потребе развоја – до 30% 
одобрених средстава; 

Трошкови у вези са истраживањем и тестирањем - трошкови у вези са истраживањем 
тржишта,  трошкови материјала и пратећих услуга;  трошкови сертификације;  трошкови у 
вези са заштитом интелектуалне својине (таксе и услуге у вези са израдом и подношењем 
пријаве за заштиту патента, малог патента, заштитног знака/жига, дизајна или ауторских 
права, лиценце за неопходне софтверске алате и слично – до 30% одобрених средстава.  

 

Неприхватљиви трошкови означавају све трошкове који се неће финансирати и који 
укључују, али се не ограничавају на:  

 Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;  
 Набавку половних или префабрикованих добара;  
 Трошкове пореза на имовину; 
 Трошкове репрезентације; 
 Путне трошкове (укључујући дневнице);  
 Трошкове камата (финансијске и затезне камате) или дуга (трошкови блокаде 

рачуна и слично);  
 Губитке по основу негативних курсних разлика;  
 Казне, еколошке таксе и чланарине; 
 Трошкове регрутовања, пресељења или претплате; 
 Канцеларијски материјал; 
 Трошкове који се финансирају кроз неки други програм (одобрена средства из 

других јавних извора финансирања или од других донатора). 
 

Државна помоћ мале вредности, односно de minimis државна помоћ, за коју су обезбеђена 
средства у буџету града Београда у 2021. години, не може да се додели за делатности и 
активности наведене у законским и другим прописима који регулишу контролу и доделу 
државне помоћи.  

  

УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

На Јавном конкурсу могу да учествују стартап тимови и микро привредна друштва, која су 
регистрована и имају седиште на територији града Београда и да нису старија од три (3) 
године у тренутку подношења Пријаве.  

Стартап тимови треба да испуњавају следеће услове: 

1. Да тим има најмање 2 члана, од којих бар један члан има стечено високо 
образовање; 

2. Да имају бизнис иновативну идеју;   
3. Да су држављани Републике Србије; 



4. Да нису осуђивани или се против њега не води поступак, за неко од кривичних дела 
као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 

Привредни субјекти треба да испуњавају следеће услове: 

1. Да је привредни субјекат код надлежне Агенције за привредне регистре разврстан 
као микро правно лице; 

2. Да je привредни субјекат регистрован најдуже 3 (три) године до дана објављивања 
Јавног конкурса; 

3. Да привредном субјекту у року од две године до дана објављивања Јавног конкурса 
није изречена правоснажна мера забране обављања делатности, а уколико послује 
краће од две године, да није изречена правоснажна мера забране обављања 
делатности за укупан период пословања; 

4. Да власници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивана и 
да се против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде; 

5. Да привредни субјекат није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 
средњи и велики привредни субјекти; 

6. да је до дана подношења пријаве измирио све порезе и доприносе, као и остале 
обавезе по основу јавних прихода у складу са прописима Републике Србије; 

7. Да привредном субјекту у периоду од годину дана до дана објављивања Јавног 
конкурса текући рачуни код пословних банака нису били блокирани дуже од укупно 
15 (петнаест) дана; 

8. Да није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације. 
 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

Пријава чини саставни део Јавног конкурса и састоји се од следећих образаца: 
- Формулар Пријаве - подноси се потписан од стране подносиоца пријаве са детаљније 
разрађеном бизнис идејом или пројектом; 
- Потписана изјава (саставни део Пријаве) под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу корисника средстава о испуњености услова наведених у јавном конкусу, 
оверене код нотара. 
  
Пријава се преузима са сајта Града Београда. Пријава са пратећом документацијом се 
подноси Секретаријату за привреду. 
 
Уз попуњену пријаву, потребно је доставити и следећу документацију: 
 
Стартап тимови:  
1. Доказ о стеченом високом образовању (фотокопија дипломе или уверења);  
2. Фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са 
чипом; 
3. Доказ о прикупљеним екстерним финансијским средствима уколико су иста прикупљена. 
 
Привредна друштва: 
1. Уверење надлежне пореске управе да је до дана подношења пријаве, измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне приходе, у складу са прописима Републике Србије 
(прихватају се уверења преузета електронским путем); 



2. Уверење о броју запослених код послодавца на дан објављивања Јавног конкурса издато 
од Централног регистра обавезног социјалног осигурања, односно на дан 30.07.2021. 
године (прихватају се уверења преузета електронским путем); 
3. Доказ о прикупљеним екстерним финансијским средствима уколико су иста прикупљена. 
 
Комисија за вредновање и рангирање пријава по Јавном конкурсу задржава право да 
провери испуњеност услова наведених у Јавном конкурсу и да по потреби тражи додатна 
документа. 
  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА  

Критеријуми за вредновање и рангирање пријава на основу Бизнис идеје разрађене у 
складу са обрасцем пријаве су: 
 
Критеријум Бодови 

1. Тим: 

30 

• мотивисан и посвећен тим са дефинисаним улогама и одговорностима - до 10 
бодова 
 
Мотивисаност и посвећеност тима - до 7 бодова 
Подељене улоге и одговорности - до 3 бода 
• мултидисциплинарност - до 7 бодова 

• дефинисана визија - до 3 бода 
• поседовање стручности за развој иновативног производа/услуге (доменска 
стручност, познавање циљне групе/индустрије и технолошка или експертиза за 
развој решења - по 5 бодова) 
2. Тржишни потенцијал: 

25 

• дефинисан проблем за који се развија производ/услуга  
 
Проблем нејасно дефинисан и није препознат - 0 
Проблем препознат и делимично дефинисан - 3 
Проблем је углавном јасно дефинисан и препознат - 5 

• проблем је довољно значајан и глобално присутан 
 
Тржиште није идентификовано - 0 
Идентификовано локално, домаће тржиште/проблем постоји локално - 3 
Делимично идентификовано регионално тржиште/проблем постоји регионално - 5  
Идентификовано страно тржиште са потенцијалом за тржишни пласман - 7  
Постоје велики потенцијали за пласман производа/услуга на глобално 
тржиште/проблем постоји глобално - 10 

• дефинисани купци 
 
Тим нема дефинисану циљну групу, није валидирао проблем/имао контакт са 
циљном групом - 0  
Тим је извршио основну сегментацију циљне групе и делимично дефинисао раног 
усвајача - 2 
Тим је јасно дефинисао циљну групу и раног усвајача/идеалног купца - 5 
Тим је имао интервјуе, разговоре и контакте са циљном групом - 7 
Тим има прве тестере/купце - 10 



3. Иновативност - Иновативан високотехнолошки производ/услуга - дефинисано 
зашто је јединствено решење и доказана технолошка изводљивост 

25 

• достигнута фаза развоја 
 
Ниво идеје - 0 
Развијен доказ концепта - 2   
Развијен први прототип - 3    
Развијен МВП - 4 
Готов производ - 5 

• јединствена предност и унапређење 
 
Већ примењено постојеће решење/бизнис модел - 1 
Познато, али недовољно примењено решење/бизнис модел - 3 
Унапређено постојеће решење/бизнис модел - 5 
Значајно унапређено решење/бизнис модел - 7 
Потпуно ново решење - 10 

• скалабилност/потенцијал за раст 
 
Решење/бизнис модел није скалабилно, уска тржишна ниша са малим потенцијалом 
и без амбиције тима да се глобално шири - 0  
* варијанте између за 2 или 3 бода 
Тим развија скалабилно решење, са тржишним потенцијалом и амбицијом да се 
глобално шири - 5 

• јединствена понуда вредности и диференцијација 
 
Неистражена конкуренција - 0 
Оквирно мапирана директна и индиректна конкуренција - 3 
Детаљно истражена конкуренција и јасно дефинисан UVP - 5 

4. Учешће у другим стартап програмима 

5 

(тим са основним знањем везаним за развој стартапа стеченим учешћем у сличним 
локалним или међународним стартап програмима  или такмичењима). 
Не - 0 
Основна обука - 2 
Програм - 5 

5. Прикупљена било која екстерна финансијска средства (нпр. грантови, 
инвестиције из приватних фондова, итд. ) 

5 Да - 5 
Не - 0  
*да се достави доказ 

6. Спроведено истраживање права интелектуалне својине, заштићена 
права интелектуалне својине (уколико је примењиво). 

5 

 
Решење је могуће лако копирати, брза реакција на тржишту/није истражена 
могућност заштите односно нису спроведене било какве активности - 0 
Спроведене основне истраживачке активности - 1 
Поднета патентна пријава/заштићен жиг или лого - 3 
Одобрен патент – 5 



7. Видео презентација тима (колико су добро представљене вредности и 
циљеви тима). 

5 Нису испоштоване пропозиције/нису приказане вредности тима - 0 
Нису испоштоване пропозиције, али приказане вредности тима - 3 
Већим делом приказане вредности тима, складност и испоштоване пропозиције - 5 
Укупан број бодова 100 

  
Елиминациони критеријум: иновативност (Тржишна примена новог или значајно 
побољшаног производа, процеса или сервиса (што укључује значајна побољшања у 
технолошким карактеристикама, компонентама и материјалима, софтверу, оријентацији 
на корисника или другим функционалним карактеристикама) или маркетишке методе или 
нови организациони методи у пословању). 

 
У случају да два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, у Листи вредновања 
и рангирања, предност ће се примењивати према редоследу напред наведених 
критеријума.  

  

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

Уговори о међусобним правима и обавезама уговорних страна, потписују се након што 
изабрани тимови најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о избору 
корисника средстава, оснују привредно друштво, и најмање један члан стартап тима заснује 
радни однос на неодређено време у том новооснованом привредном субјекту. 

Изабрано привредно друштво је у обавези: 

- да на број запослених радника наведен у уверењу Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања на дан 30.07.2021.године, додатно запосли 1 лице на период од једне 
године, на пуно радно време, у року од 30 дана од дана потписивања Уговора;  

- да не смањује број запослених радника који је наведен у уверењу Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања на дан 30.07.2021. године, увећан за једно новозапослено 
лице у периоду од годину дана. 

 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА  

Прецизно и тачно попуњена Пријава са пратећом документацијом (у складу са Јавним 
конкурсом), подноси се лично или поштом на писарницу Градске управе града Београда, 
Секретаријата за привреду (Краљице Марије бр. 1), у запечаћеној коверти, на којој мора 
да пише:   

На предњој страни:  

Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII, Београд  

Назнака - „Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности 
– не отварати” 

На полеђини коверте обавезно навести име и презиме и адресу подносиоца пријаве и 
контакт телефон.  



Рок за подношење пријава са пратећом документацијом и допуна на писарници Градске 
управе града Београда је 15.09.2021. године, до 15 часова. 

 
Пријаве и допуне поднете препорученом пошиљком предате пошти најкасније до 
15.09.2021. године до 15 часова, сматраће се благовременим.  
 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом или е-mailом), 
или достављене на друге адресе, неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити 
документа која недостају, а која су наведена у Јавном конкурсу, након истека рока за 
подношење пријава. Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве.   

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/715-7379, 011/715-7356 и 
путем е-mail-a: privreda@beograd.gov.rs.   

 

 

  


