Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-00216/2021-01/5
Датум: 4. новембар 2021. године
Кнеза Милоша 20, Београд
На основу члана 11. став 2. и члана 32. Закона о контроли државне помоћи („Службени
гласник РС“, број 73/19) и чл. 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), у поступку претходне контроле,
покренутим пријавом државне помоћи коју је Фонд за иновациону делатност, ул. Вељка
Дугошевића бр. 54, Београд, поднео актом број: 535 од 21. септембра 2021. године, Савет
Комисије за контролу државне помоћи на 96. седници, одржаној 4. новембра 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ постојање државне помоћи која се додељује у складу са Предлогом
правилника Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи.
II Државна помоћ из тачке I диспозитива ЈЕ УСКЛАЂЕНА са правилима за доделу
државне помоћи.
III Ово решење објавити на интернет презентацији Комисије за контролу државне помоћи.
Образложење
Поступајући у складу са чл. 30. и 32. Закона о контроли државне помоћи („Службени
гласник РС“, број 73/19 – у даљем тексту: Закон) и чланом 3. став 2. Уредбе о начину и
поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/10), Фонд за
иновациону делатност (у даљем тексту: Подносилац пријаве) је дана 21. септембра 2021.
године доставио Комисији за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија),
пријаву државне помоћи број: 535 од дана 21. септембра 2021. године са Општим обрасцем
пријаве државне помоћи. Уз пријаву је достављен Предлог правилника Фонда за
иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи (у даљем тексту: Предлог
правилника).
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Имајући у виду да пријава није била потпуна, овлашћено службено лице Комисије упутило
је Позив за уређење поднеска број: 401-00-00216/2021-01/2 дана 4. октобра 2021. године,
којим је Подносилац пријаве позван да изврши допуну пријаве државне помоћи на начин
да достави доказе о томе да ли додела државне помоћи садржана у мери ,,Државна помоћ
за истраживање, развој и иновације“ има ефекат подстицаја, на коју врсту пројеката
истраживања и развоја се односи државна помоћ садржана у наведеној мери, као и податак
о томе за које оправдане трошкове се додељује државна помоћ садржана у овој мери.
Поступајући по наведеном позиву, Подносилац пријаве је, дописом број: 594 од 15. октобра
2021. године доставио измењени и допуњени Предлог правилника као допуну пријаве.
Такође, Подносилац пријаве је извршио допуну предметне пријаве и доставом допуњеног
Општег обрасца пријаве државе помоћи, дана 26. октобра 2021. године, дописом број: 611.
Предмет пријаве државне помоћи
Предмет пријаве државне помоћи представља додела јавних средстава у складу са
Предлогом правилника који се доноси на основу члана 20. став 8. Статута Фонда за
иновациону делатност који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 28. фебруара
2011. године а на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 1103008/2011 од 21. априла 2011. године ("Службени гласник РС", број 29/11) са изменама које
је Управни одбор Фонда усвојио на седници одржаној 30. октобра 2013. године, а на које је
Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 110-7709/2014 од 18. јула 2014.
године ("Службени гласник РС", број 76/14).
Комисија је на основу достављене документације, приступила идентификацији постојања
државне помоћи, правног основа за доделу државне помоћи, даваоца и корисника државне
помоћи, инструмената доделе државне помоћи, планираног трајања, износа и интензитета
државне помоћи, као и других околности које су од значаја за утврђивање правилног и
потпуног чињеничног стања.
Подносилац пријаве је навео да је планирано да се, у складу са Предлогом правилника
додељују бесповратна средства, у периоду од 2021. године до 2025. године, у укупном
износу од 4.773.342.000,00 динара, као и да су средства финансирања обезбеђена из буџета
Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Предприступних фондова Европске уније (ИПА фондови) за 2018. годину и из средстава
Споразума о зајму IBRD.
Фонд за иновациону делатност основан у складу са Законом о иновационој делатности
(,,Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13) ради обезбеђивања финансијских
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средстава за подстицање иновативности, при чему фонд приходе остварује из буџета
Републике Србије и других извора у складу са законом.
-

Опис Предлога правилника Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу
државне помоћи

Предлогом правилника предвиђена је додела средства привредним друштвима кроз
Програм раног развоја, шему Иновационих ваучера, Програм Паметни почетак, Програм
акцелерације предузећа - Катапулт, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње
науке и привреде.
Средства која се додељују путем Програма раног развоја, у износу до 120.000,00 евра у
динарској противвредности по кориснику, додељују се као помоћ мале вредности (de
minimis помоћ) у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале
вредности (de minimis помоћ) (,,Службени гласник РС“, број 23/21-у даљем тексту: De
minimis уредба), са циљем да се подстакне развој иновативног предузетништва и стварање
иновативних компанија.
Средства, у износу до 2.400.000,00 динара по кориснику, која се додељују путем шеме
Иновационих ваучера, такође је предвиђено да се додељују у складу са De minimis уредбом,
са циљем да се, као корисници, микро, мала и средња привредна друштва подстакну да
користе услуге јавних научноистраживачких организација.
Предвиђено је и да се средства, у износу до 4.200.000,00 динара по кориснику, која се
додељују путем Програма Паметни почетак, додељују у складу са De minimis уредбом, чији
је циљ да се подрже тимове који настоје да валидирају пословне идеје и покажу будућу
корисност својих производа/услуга/технологија кроз развој првог прототипа или
минимално одрживог производа.
Предвиђено је да се de minimis помоћ која се додељује у складу са овим правилником
кумулира са другим de minimis помоћима, додељеним у текућој и у претходне две фискалне
године, до највишег дозвољеног износа до 23.000.000,00 динара. De minimis помоћ може да
се кумулира са другим врстама државне помоћи која се додељује за исте оправдане
трошкове или државном помоћи за исту меру ризичног финансирања, само до висине
(интензитета) државне помоћи која представља горњу границу до које се може доделити
укупан износ државне помоћи у складу са прописима о контроли државне помоћи. De
minimis помоћ може да се кумулира са било којом другом државном помоћи ако се не
додељује за исте оправдане трошкове и те помоћи могу бити додељене независно једна од
друге до максимално дозвољених износа и интензитета у складу са актима којима се уређује
контрола државне помоћи.
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Затим, Предлог правилника предвиђа доделу средстава за новоосноване учеснике на
тржишту путем Програма акцелерације предузећа – Катапулт који има за циљ подршку
новооснованим привредним друштвима која имају потенцијал за велики раст. Кроз Програм
акцелерације предузећа пружа се финансијска подршка за развој пословања и привлачење
инвестиција, a у циљу повећања конкурентности и економског раста у Републици Србији.
Корисници средстава могу бити сва микро и мала привредна друштва у већинском
приватном власништву старости до 6 година и која нису котирани на берзи, а која у
тренутку доделе државне помоћи, морају да буду основана у складу са тренутно важећим
српским законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији за привредне регистре
и са седиштем у Републици Србији. Средства се не могу доделити учеснику на тржишту
који је у поступку повраћаја било које додељене државне помоћи (укључујући и помоћ мале
вредности), као ни учесницима на тржишту у тешкоћама. Подршка привредним друштвима
је доступна кроз "Улазни грант" и то кроз доделу бесповратних средства на почетку процеса
акцелерације у износу до 2.400.000,00 динара за привредна друштва у раној фази развоја и
кроз доделу бесповратних средства у износу од 6.000.000,00 динара за привредна друштва
у фази интензивног раста. У току програма акцелерације свим привредним друштвима која
успеју да обезбеде инвестицију у капитал њиховог привредног друштва, биће на
располагању бесповратна средства кроз "Суфинансирајући грант" у висини вредности
инвестиције, а максимално до 36.000.000,00 динара. Овај износ укључује и износ
бесповратних средстава које је привредно друштво искористило кроз "Улазни грант".
Најзад, Предлогом правилника је предвиђена и додела средстава за истраживање, развој и
иновације која се спроводи путем Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње
науке и привреде, како је наведено, у складу са Уредбом o условима и критеријумима
усклађености хоризонталне државне помоћи (,,Службени гласник РС“, број 62/21-у даљем
тексту: Уредба).
Програм суфинансирања иновација има за циљ пружање подршке у развоју активности
везаних за истраживање и развој и успостављање сарадње са стратешким партнерима из
приватног сектора и партнерима за истраживање и развој. Корисници подршке кроз
Програм суфинансирања иновација могу бити микро, мала и средња привредна друштва
која обављају индустријска истраживања, а којима су потребна значајна финансијска
средства за развојни циклус и активности преноса истраживања у комерцијално одржив
производ.
Програм сарадње науке и привреде је програм финансирања који за циљ има унапређење
сарадње између јавних научноистраживачких организација и приватног сектора, како би се
подигли истраживачки капацитети и ојачала способност микро, малих и средњих
привредних друштава да стварају иновације и повећају пословне инвестиције у
истраживање и развој. Корисници подршке кроз Програм сарадње науке и привреде могу
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бити микро, мала или средња предузећа која су се, са најмање једном јавном
научноистраживачком организацијом, удружила у конзорцијум, ради спровођења развојних
активности којима се ствара нова интелектуална својина са дугорочном, непосредном
комерцијалном и практичном применом.
Кроз Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде једном
привредном друштву могу се доделити средства у износу до 500.000 евра у динарској
противвредности, а највише до 70% оправданих трошкова када су корисници финансирања
микро и мала привредна друштва, односно до највише 60% када су корисници финансирања
средња привредна друштва. Средства не могу да се доделе учеснику на тржишту који је у
поступку повраћаја било које додељене државне помоћи (укључујући и помоћ мале
вредности), као ни учесницима на тржишту у тешкоћама. У тренутку доделе државне
помоћи, привредна друштва морају да буду правна лица основана у складу са тренутно
важећим српским законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији за привредне
регистре и са седиштем у Републици Србији.
Захтев за доделу државне помоћи подносилац пријаве подноси пре почетка радова на
пројекту, при чему пријава пројекта за програме доделе средстава мора да садржи назив и
величину предузећа, опис пројекта укључујући и датум почетка и краја пројекта, локацију
на којој се пројекат изводи, буџет пројекта по категоријама трошкова, инструмент и износ
државне помоћи.
Дозвољене категорије оправданих трошкова у буџету пројекта су људски ресурси у мери у
којој су ангажовани на пројекту, опрема и материјал за истраживање и развој који се користе
за потребе пројекта, оперативни трошкови за подршку пословању (изнајмљивање
пословног простора, трошкови електричне енергије, књиговодствене услуге и
рачуноводство и правне услуге и остали режијски трошкови за потребе пројекта), екстерне
услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача, пријава патената и пратећи
трошкови, сертификације.
Налаз и оцена Комисије
На 96. седници Савета Комисије, одржаној 4. новембра 2021. године, Савет је на основу
података и информација које је доставио подносилац пријаве и других доступних података
оценио постојање и усклађеност државне помоћи садржане у Предлогу правилника са
правилима за доделу државне помоћи. У смислу члана 30. става 2. Закона, Савет је утврдио
да пријава државне помоћи садржи све потребне податке и информације, релевантне за
утврђивање чињеничног стања.
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Имајући у виду да је Предлогом правилника предвиђено да ће се кроз Програм раног
развоја, шему Иновационих ваучера и Програм паметни почетак средства додељивати у
складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
Комисија је овом приликом разматрала постојање и усклађеност државне помоћи садржане
у мери државне помоћи за новоосноване учеснике на тржишту која се реализује путем
Програма акцелерације предузећа – Катапулт и у мери државне помоћи за истраживање
развој и иновације-индустријска истраживања која се реализује путем Програма
суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.
-

Постојање државне помоћи

Комисија је испитивала да ли поменуте мере садржане у Предлогу правилника
представљају државну помоћ у смислу члана 3. став 1. Закона, којим је дефинисано да је
државна помоћ сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење
јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику, којом се
одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на конкуренте или се
даје предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се нарушава или постоји
опасност од нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на трговину између Републике
Србије и земаља чланица Европске уније.
Дакле, да би нека мера представљала државну помоћ потребно је да кумулативно буду
испуњени сви наведени критеријуми из члана 3. став 1. Закона. Стога, Комисија је у овом
случају, приступила идентификацији испуњености поменутих критеријума.
Будући да је правилником предвиђена додела бесповратних средстава, која се обезбеђују из
буџета Републике Србије, утврђено је постојање јавног расхода. Имајући у виду да су
постављени одређени квалитативни и квантитативни услови, Комисија је става да се мере
садржане у Предлогу правилника не могу сматрати општим, хоризонталним мерама.
Сходно томе, само учесници на тржишту који испуњавају све квалификаторне услове
остварују одређену економску предност у односу на своје конкуренте који их не
испуњавају, што потврђује селективност такве мере без обзира на делатност или сектор
привреде којем учесник на тржишту припада.
На такав начин, селективним приступом, може се нарушити односно постоји опасност од
нарушавања конкуренције на тржишту, а с обзиром да се средства додељују ради подршке
новооснованим учесницима на тржишту која имају потенцијал за велики раст у циљу
привлачења инвестиција, као и за суфинансирање пројеката индустријског истрживања
ради развоја комерцијално одрживих производа који могу бити предмет размене са земљама
чланицама Европске уније, сматра се да наведена мера утиче на трговину између Републике
Србије и земаља чланица Европске уније.
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Сходно претходном, а у складу са чланом 3. став 1. Закона, Комисија је утврдила постојање
државне помоћи у предметним мерама, а имајући у виду да корисници нису унапред
одређени, као и то да се Предлогом правилника уређују критеријуми, услови и начин под
којима би потенцијални корисници добијали предвиђене субвенције, Комисија сматра да
Предлог правилника представља шему државне помоћи у смислу члана 3. став 2. Закона, у
делу који се односи на меру државне помоћи за новоосноване учеснике на тржишту која се
реализује путем Програма акцелерације предузећа – Катапулт и меру државне помоћи за
истраживање развој и иновације-индустријска истраживања која се реализује путем
Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, којим је
дефинисано да је шема државне помоћи скуп свих прописа који представљају основ за
доделу државне помоћи корисницима који нису унапред одређени, односно нацрт или
предлог прописа, који ће по доношењу представљати основ за доделу државне помоћи
корисницима који нису унапред одређени.
Комисија је утврдила да у конкретном случају Фонд за иновациону делатност представља
даваоца државне помоћи, у смислу члана 4. став 1. Закона будући да представља правно
лице које управља и располаже јавним средствима из буџета Републике Србије и додељује
државну помоћ.
Као корисници државне помоћи, у оквиру мере државне помоћи за новоосноване учеснике
на тржишту идентификовани су микро и мала привредна друштва, док су корисници у
оквиру мере државне помоћи за индустријска истраживања идентификовани микро, мала и
средња привредна друштва.
Као инструмент доделе државне помоћи предвиђене су субвенције.
У складу са изнетим, Комисија је одлучила као у ставу I диспозитива овог решења.
-

Оцена усклађености државне помоћи

Анализирајући Предлог правилника, намену средстава, као и услове и критеријуме за
доделу, предвиђена државна помоћ за новоосноване учеснике на тржишту и за
суфинансирање пројеката индустријског истраживања се може подвести под категорије
хоризонталне државне помоћи, и то категорију државне помоћи за финансирање учесника
на тржишту који се разврставају у мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСП),
конкретније, државну помоћ новооснованим учесницима на тржишту прописану чл. 30. и
31. Уредбе и категорију државне помоћи за истраживање, развој и иновације, тачније
државну помоћи за пројекат истраживања и развоја прописану чл. 35-38. Уредбе, а које могу
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бити усклађене уколико су испуњени сви услови и критеријуми за доделу садржани у
Уредби.
Комисија је, најпре, утврдила да давалац не условљава доделу државне помоћи извезеним
количинама, оснивањем и радом дистрибуционе мреже у иностранству или осталим
текућим трошковима корисника државне помоћи који су директно повезани са извозном
делатношћу, давањем предности коришћењу домаће робе у односу на увезену робу,
обавезом корисника државне помоћи да користи робу која је произведена у Републици
Србији или услуге које су пружене у Републици Србији, ограничавањем корисника да
користи резултате истраживања, развоја и иновација у Републици Србији, као ни обавезом
корисника да има седиште или представништво у Републици Србији, осим у тренутку
исплате државне помоћи, што је у свему у складу са чланом 2. став 2. Уредбе.
Комисија је, затим, испитивала испуњеност критеријума усклађености који су заједнички
за меру државне помоћи за новоосноване учеснике на тржишту и меру државне помоћи за
истраживање развој и иновације-индустријска истраживања.
Како су у Предлогу правилника предвиђени тачни износи бесповратних средстава који, у
оквиру сваког програма, могу бити додељени по учеснику на тржишту, Комисија налази да
је испуњен критеријум транспарентности у складу са чланом 4. Уредбе.
Узимајући у обзир да је Предлогом правилника, у оквиру мере државне помоћи за
индустријска истраживања која се спроводи путем Програма суфинансирања иновација и
Програма сарадње науке и привреде, прописано да захтев за доделу државне помоћи
подносилац пријаве подноси пре почетка радова на пројекту, при чему пријава пројекта за
програме мора да садржи назив и величину предузећа, опис пројекта укључујући и датум
почетка и краја пројекта, локацију на којој се пројекат изводи, буџет пројекта по
категоријама трошкова, инструмент и износ државне помоћи, Комисија сматра да мера
државне помоћи за индустријска истраживања предвиђа ефекат подстицаја у складу са
чланом 6. ст. 2. и 3. Уредбе.
Државна помоћ за финансирање МСП, у коју се убраја и државна помоћ новооснованим
учесницима на тржишту, увек има ефекат подстицаја у складу са чланом 6. став 6. Уредбе.
Мере садржане у Предлогу правилника неће се односити на учеснике на тржишту који се
налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као ни на учеснике на тржишту
који су били у тешкоћама у смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи на дан
31. децембра 2019. године, у складу са чланом 7. Уредбе.
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Након оцене испуњености критеријума, Комисија је оцењивала да ли су испуњени услови
за доделу државне помоћи кроз меру државне помоћи за новоосноване учеснике на
тржишту која се реализује путем Програма акцелерације предузећа – Катапулт и меру
државне помоћи за истраживање развој и иновације-индустријска истраживања која се
реализује путем Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.
Приликом оцене мере државне помоћи за новоосноване учеснике на тржишту, која се
реализује путем Програма акцелерације предузећа – Катапулт, Комисија је разматрала да
ли су испуњени услови из чл. 30. и 31. Уредбе.
Имајући у виду да се државна помоћ додељује новооснованим микро и малим привредним
друштвима у већинском приватном власништву старости до 6 година која се не котирају на
берзи, испуњен је члан 30. став 1. Уредбе. Комисија скреће пажњу даваоцу да води рачуна
о томе да потенцијални корисник није преузео делатност другог учесника на тржишту, још
увек није расподелио добит и није настао спајањем.
Предвиђена додела бесповратних средстава, у максималном износу до 36.000.000,00
динара, по кориснику, у складу је са чланом 31. став 1. тачка 3) Уредбе, којим је прописано
да се државна помоћ за наведене намене може доделити кроз бесповратна средства у износу
до највише 800.000 евра (односно 94.064.240,00 динара прерачунато по средњем званичном
курсу Народне банке Србије, на дан 26. октобра 2021. године).
Комисија је, затим разматрала меру државне помоћи за индустријска истраживања која се
реализује путем Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде,
у односу на услове из чл. 35-38. Уредбе.
Предлогом правилника је предвиђено да се средстава додељују привредним друштвима која
обављају индустријска истраживања, тј. за пројекте индустријског истраживања, у складу
са чланом 35. став 1. тачка 2) Уредбе.
Као оправдани трошкови предвиђени су трошкови људских ресурса у мери у којој су
ангажовани на пројекту, опреме и материјала за истраживање и развој који се користе за
потребе пројекта, оперативни трошкови за подршку пословању (изнајмљивање пословног
простора, трошкови електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне
услуге и остали режијски трошкови за потребе пројекта), трошкови екстерних услуга везани
за истраживање и развој, услуга подизвођача, пријава патената, пратећи трошкови и
сертификације, што је у складу са чланом 36. Уредбе.
Правилником је прописано да се интензитет финансирања за индустријска истраживања
може утврдити у висини до највише 70% оправданих трошкова када су корисници микро и
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мала привредна друштва, односно до највише 60% када су корисници финансирања средња
привредна друштва, што је у складу са чланом 37. ст. 1. и 2. Уредбе.
С обзиром да Предлог правилника предвиђа доделу средстава у износу до 500.000 евра у
динарској противвредности за обављање индустријског истраживања, по кориснику,
испуњен је и услов из члана 38. став 1. тачка 2) Уредбе, којим је прописано да је за наведене
намене могуће доделити максимални износ до 20 милиона евра по учеснику на тржишту,
по пројекту.
Имајући у виду да су одредбе Предлога правилника, у делу који се односи на меру државне
помоћи за новоосноване учеснике на тржишту која се реализује путем Програма
акцелерације предузећа – Катапулт и меру државне помоћи за истраживање развој и
иновације-индустријска истраживања која се реализује путем Програма суфинансирања
иновација и Програма сарадње науке и привреде, као шеме државне помоћи у потпуности
усаглашене са условима и критеријумима садржаним у Уредби, Предлог правилника
представља усклађену шему државне помоћи, на основу чега је одлучено као у тачки II
диспозитива овог решења.
Будући да је Предлогом правилника предвиђено да ће се средства у оквиру Програма раног
развоја, шеме Иновационих ваучера и Програма паметни почетак средства додељивати у
складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), те
да се иста у складу са чланом 8. став 2. Закона и чланом 2. став 2. Уредбе о правилима и
условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) не пријављује, Комисија
указује да је неопходно поштовање те уредбе, а нарочито члана 11. наведене уредбе.
Имајући у виду конкретну управну ствар, Комисија напомиње да је одлучивала на основу
података садржаних у пријави, у вези са којом је, за тачност, веродостојност, истинитост и
потпуност података наведених у општем обрасцу пријаве државне помоћи и пратећој
документацији која чини њен саставни део, одговоран подносилац пријаве, тј. давалац
државне помоћи.
Комисија је, у складу са својим надлежностима, овом приликом само утврдила да ли је
предметна државна помоћ у складу са правилима за доделу државне помоћи, у циљу
заштите слободне конкуренције на тржишту, а у складу са чланом 60. Уредбе, давалац је
дужан да врши контролу трошења јавних средстава и коришћења тих средстава за доделу
хоризонталне државне помоћи и у обавези је да врши надзор да ли корисник државне
помоћи троши средства у предвиђеном износу и за намену за коју су му та средства
додељена, као и то да ли је корисник државне помоћи испунио своју обавезу због које су му
средства и додељена и која је била предвиђена као услов за доделу државне помоћи.
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У циљу обезбеђивања транспарентности у додели државне помоћи, одлучено је као у тачки
III диспозитива овог решења.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана
пријема.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о
судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 - др. закон, 9/02,
29/04, 61/05, 116/08 - др. закон 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15 и 95/18).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић с.р.
Доставити:
- Фонду за иновациону делатност,
- архиви.
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