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На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 

101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) и члана 1. Уредбе о утврђивању Програма 

подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019. годину 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/19), министар без портфеља задужен за иновације и 

технолошки развој расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу бесповратних средстава у оквиру 

 

ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (у даљем 

тексту: Програм) спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и 

технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра), а за реализацију Програма 

обезбеђена су средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара, и то на Економској 

класификацији 423 – Услуге по уговорима у износу од 25.000.000 динара и на Економској 

класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 75.000.000 динара. 

 

Средства су опредељена за следеће мере: 

1) Максималан износ подршке до 10.000.000 динара по одобреном пројекту 

намењен је за програме промоције женског иновационог предузетништва на 

националном и локалном нивоу, и то у оквиру средстава опредељених на 

Економској класификацији 423 – услуге по уговорима и 

2) Максималан износ подршке до 15.000.000 динара по одобреном пројекту 

намењен је за програме развоја и промоције женског иновационог 

предузетништва на локалном нивоу, и то у оквиру средстава опредељених на 

Економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти. 

 

Опредељена средства се додељују у складу са правилима за доделу државне помоћи мале 

вредности. 

 

Циљ 

 

Општи циљ Програма је системско унапређење иновационог предузетништва међу 

женама кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну 

подршку реализацији њихових предузетничких идеја, као и развој предузетничких 

способности и капацитета код жена. 

 

Корисници 

 

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених на Економској класификацији 

423 – услуге по уговорима, а у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма има 

организација која: 

1) испуњава услове прописане овим Програмом и 
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2) поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске 

капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере. 

 

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених на Економској класификацији 

463 - трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. 

Програма има јединица локалне самоуправе која:   

1) испуњава услове прописане овим Програмом и 

2) поседује искуство у реализацији истих или сродних пројеката и достави 

индикаторе на основу којих ће пратити како реализација пројекта доприноси 

развоју женског иновационог предузетништва на територији јединице локалне 

самоуправе. 

 

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених на Економској класификацији 

463 - трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. 

Програма има организација која конкурише заједно са јединицом локалне 

самоуправе и која: 

1) испуњава услове прописане овим програмом и 

2) поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске 

капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере. 

 

Намена 

 

Средства за подршку развоју и промоцији женског иновационог предузетништва користе 

се за следеће намене: 

1) у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма, средства се могу користити за 

планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја женског 

иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, организацију 

манифестација које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог 

предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних публикација које 

доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији, 

 2) у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма, средства се могу користити за 

израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ развој иновационих 

предузетничких вештина међу женама, за реализацију програма промоције женског 

иновационог предузетништва, за доделу подстицаја женама предузетницама у циљу 

унапређења и развоја њихових пословних иновационих капацитета, као и за друге 

пројекте којима се развија женско иновационо предузетништво на локалном нивоу. 

 

Избор пријава 

  

Избор пријава вршиће се на основу испуњености услова предвиђених Програмом. 

Формалну исправност документације и испуњеност услова за доделу средстава утврђује 

Комисија за оцену пријава и праћење реализације програма коју образује министар и на 

чији предлог министар доноси Одлуку о додели средстава након чега се са изабраним 

корисником средстава потписује уговор. 
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Пријава 

 

Ради остваривања права на коришћење бесповратних средстава намењених за 

реализацију мере из тачке 1. Програма, а опредељених на Економској класификацији 

423 – услуге по уговорима, организација је у обавези да достави следећу 

документацију: 

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране овлашћеног 

представника организације - Образац пријаве бр. 1, 

2) извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

3) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне филијале Пореске управе да 

је организација измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом 

објављивања јавног конкурса, 

4) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног органа локалне самоуправе 

да је организација измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом 

објављивања јавног конкурса, 

5) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног органа да организацији у 

последњој години пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране 

обављања делатности – издата након објављивања конкурса, 

6) штампану потврду са интернет странице Народне банке Србије да рачун 

организације није у блокади oд 1. јануара 2019. године, 

7) оригинал или оверена  фотокопија потврде Агенције за привредне регистре или 

надлежног суда да над организацијом није покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације, издата након објављивања конкурса, 

8) изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији додељена у текућој 

фискалној години и у претходне две фискалне године, 

9) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду организација реализовала 

активности које су у складу са мером за коју конкуришу (извештаји о претходно 

реализованим активностима, као и писма препоруке, рецензије и др. за неке од тих 

активности), 

10) потписану изјаву овлашћеног представника организације да поседују 

неопходне техничке и кадровске капацитете потребне за успешну реализацију мере, а која 

садржи податак о датуму оснивања организације, податак о укупном броју запослених и 

ангажованих лица, листу стручних референци организације,  

11) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском 

динамиком спровођења активности, 

12) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ структуре и 

динамике реализације трошкова на пројекту, 

13) презентација предложеног пројекта. 

 

Ради остваривања права на коришћење бесповратних средстава намењених за 

реализацију мере из тачке 2. Програма, а опредељених на Економској класификацији 

463 – трансфери осталим нивоима власти, јединица локалне самоуправе је у обавези да 

достави следећу документацију: 

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране овлашћеног 

представника јединице локалне самоуправе - Образац пријаве бр. 2, 
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2) штампану потврду са интернет странице Народне банке Србије да рачун 

јединице локалне самоуправе није у блокади oд 1. јануара 2019. године, 

3) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду јединица локалне 

самоуправе реализовала исте и сродне пројекте (извештаји о претходно реализованим 

активностима),  

4) потписану изјаву овлашћеног представника да јединица локалне самоуправе 

поседује неопходне техничке, административне и кадровске капацитете потребне за 

успешну реализацију мере, 

5) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском 

динамиком спровођења активности, као и индикаторима на основу којих ће се пратити 

како реализација пројекта доприноси реализацији мере, 

6) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ структуре и 

динамике реализације трошкова на пројекту, са назначеним сопственим средствима 

уколико их јединица локалне самоуправе улаже у пројекат, 

7) презентација предложеног пројекта. 

 

Ради остваривања права на коришћење бесповратних средстава намењених за 

реализацију мере из тачке 2. Програма, а опредељених на Економској класификацији 

463 – трансфери осталим нивоима власти, организација која конкурише заједно са 

јединицом локалне самоуправе у обавези је да достави следећу документацију: 

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране овлашћених 

представника организације и јединице локалне самоуправе - Образац пријаве бр. 3, 

2) извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

3) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне филијале Пореске управе да 

је организација измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом 

објављивања јавног конкурса, 

4) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног органа локалне самоуправе 

да је организација измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом 

објављивања јавног конкурса, 

5) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног органа да организацији у 

последњој години пре објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна мера 

забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса, 

6) штампане потврде са интернет странице Народне банке Србије да рачуни 

организације и јединице локалне самоуправе нису у блокади oд 1. јануара 2019. године, 

7) оригинал или оверена фотокопија потврде Агенције за привредне регистре или 

надлежног суда да над организацијом није покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације, издата након објављивања конкурса, 

8) Изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији додељена у текућој 

фискалној години и у претходне две фискалне године, 

9) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду организација реализовала 

активности које су у складу са мером за коју конкуришу (извештаји о претходно 

реализованим активностима, као и писма препоруке, рецензије и др. за неке од тих 

активности), 

10) потписану изјаву овлашћеног представника организације да поседују 

неопходне техничке и кадровске капацитете потребне за успешну реализацију мере, а која 



5 
 

садржи податак о датуму оснивања организације, податак о укупном броју запослених и 

ангажованих лица, листу стручних референци организације,  

11) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском 

динамиком спровођења активности, 

12) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ структуре и 

динамике реализације трошкова на пројекту, 

13) презентација предложеног пројекта. 

 

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве 

 

Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава 

опредељених Програмом.  

 

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се препорученом 

поштом, у коверти са назнаком „Пријава за конкурс – средства за подршку развоју и 

промоцији женског иновационог предузетништва”, са пуним називом и адресом 

пошиљалаца на полеђини коверте, на адресу:  

Влада Републике Србије  

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој  

Немањина 11  

11000 Београд  

 

Скенирана пријава и пратећа документација се након формалног пријављивања на 

конкурс достављају Кабинету министра на мејл адресу 

zenskopreduzetnistvo@inovacije.gov.rs, са назнаком „Пријава за конкурс – средства за 

подршку развоју и промоцији женског иновационог предузетништва”. 

  

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.  

 

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва и пријавни 

формулари (Образац пријаве број 1, број 2 и број 3) доступни су за преузимање на 

интернет страници Кабинета министра www.inovacije.gov.rs.  
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