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Опис пројекта 

Програм обухвата финансијску подршку: 
·         иновационим пројектима регистрованих иновационих организација - за 
непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга 
или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта. Кроз реализацију 
иновационих пројеката подстичу се регистровани субјекти да у сарадњи са 
високошколским установама , институтима и осталим носиоцима иновационе делатности 
допринесу развоју иновативних производа и услуга који ће имати конкурентна 
својства.На тај начин се подстиче примена и комерцијализација научноистраживачких 
резултата и пружа подршка коришћењу савремених технологија.  
·         инфраструктурним пројектима регистрованих иновационих организација - За 
непосредан резултат имају изградњу иновационе инфраструктуре намењене 
реализацији иновационих развојних пројеката која представља окружење створено у 
области информационих и комуникационих технологија, техничко-технолошког 
опремања, физичке инфраструктуре (просторне, транспортне, интернет и интранет), као 
и инфраструктуре знања(ресурси нио организација и други образовни и консалтинг 
ресурси), које је у функцији покретача реструктурирања пословног сектора и 
умрежавање субјеката иновационе делатности из академског сектора и сектора 
привреде. 
·         иновационим пројектима физичких лица - иноватора - Циљ пројекта је да се 
регистрованом иноватору кроз конкретне активности омогући пласирање на тржишту, са 
одговарајућом вредношћу, решења који су резултат његових иновационих активности 
којима су развијени производи, технологије,процеси или услуге. 

KOНАЧНА ЛИСТА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ УЛАЗЕ У 
ПРОЦЕДУРУ УГОВАРАЊА О СУФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

Носилац реализације -регистрована 
иновациона организација 

Назив предложеног 
иновационог пројекта 

Проксима доо, Ниш 

MERREX - хардверско-
софтверски систем за 
одређивање брзине 

психомоторних реакција на 
просте и сложене аудиовизуелне 

надражаје 

Развојно-производни центар ВСК, 
Ветеринарска станица „Кокер“, Адашевци 

Рaзвoj инoвaтивнoг прoбиoтичкoг 
фeрмeнтисaнoг прoизвoдa нa 

бaзи прирoдних изoлaтa бaктeриja 
млeчнe кисeлинe зa трeтмaн пaсa 
и мaчaкa oбoлeлих oд диjaбeтeсa 

Институт Мол,доо Стара Пазова 

Усвајање нових аналитичких 
одређивања загађивача у 

животној средини методом гасно- 
масене технике 

РАЗВОЈНО-ПРОИЗВОДНИ ЦЕНТАР 
INTERHEM COMPANY D.O.O. БЕОГРАД 

Производња еколошки 
прихватљивих антикорозионих и 

других помоћних средства за 
производњу индустријских 

премаза 

EUROCONTRACT doo,Београд 

Нова класа фибер-оптичких 
сензора на бази значајно 

побољшаних особина мерне 
главе 

Друштво са ограниченом одговорношћу 
УНИПЛАСТ Прељина 

Развој иновативне антимикробне 
амбалаже за паковање 

фармацеутских и козметичких 
производа 



Белит доо, Београд SmartCare F - module 

Биоуник доо, Шимановци 
Развој нове генерације 

микробиолошких препарата у 
форми прашка или гранула 

Агроуник д.о.о.,Земун-Београд 

Препарат на бази антибиотских 
субстанци микробиолошког 

порекла за заштиту повртарских 
култура од патогена 

ВИЗАНТИНА доо, Београд 
Витражна керамика у 

иновационим производима 

Развојно-производни центар „Hemi Eco” 
д.о.о 

Физичко-механичко ојачање 
старих и трошних малтера 

методом хемијске консолидације 

Вршка пресс доо, Зрењанин 

Развој новог типа обртног 
уводника димензије 1 x 1,5” за 

машине за дување пет амбалаже 
за потребе компаније сидел из 

француске 

ВИГ доо, Београд 
Аутоматизован систем за 

припрему сланих раствора 

Предузеће за истраживање, консалтинг, 
инжињеринг и трансфер технологија 

Сисем ДЦ90, д.о.о. 

Челични хистерезисни дампер-
амортизер за контролу великих 

померања зидова у 
земљотресним условима на 

дејства сила управно на раван 
зида 

Златарна Цеље д.о.о. Research & 
Counsalting 

Побољшање механичких и 
функционалних својстава 

племенитих метала за 
производњу накита 
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