
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1.

У Закону о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 
18/10) у члану 2. став 1. у тач. 8) и 9) речи: „документ којим се предлаже начин 
реализације програма” замењују се речима: „скуп активности којима се 
реализују програми”. 

Члан 2.

У члану 12. став 2. мењa се и гласи:

„Садржај, рок за достављање и поступање у случају недостављања
годишњег извештаја из става 1. овог члана прописује министар.”

Члан 3.

У члану 13. после става 5. додаје се став 6. који гласи:

„На финансирање технолошких привредних друштава средствима 
буџета Републике Србије по посебном програму примењује се закон којим се 
уређује државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски прописи 
и други општи акти донети ради његовог извршавања.”

Члан 4.

У члану 26. речи: „12. и 16.” замењују се речима: „15. и 20.”.

Члан 5.

У члану 28. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 6.

Члан 31. мења се и гласи:

„Контролу наменског трошења средстава буџета Републике Србије и 
реализације иновационих и развојних пројеката Министарство врши у складу са 
уговором којим се одобрава суфинансирање иновационе делатности буџетским 
средствима, у складу са овим законом.” 

Члан 7.

Члан 33. брише се.

Члан 8.

У члану 35. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике 
Србије примењује се закон којим се уређује државна помоћ мале вредности (de 
minimis), као и подзаконски прописи и други општи акти донети ради његовог 
извршавања.”
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Члан 9.

У члану 43. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике 
Србије примењује се закон којим се уређује државна помоћ мале вредности (de 
minimis), као и подзаконски прописи и други општи акти донети ради његовог 
извршавања.”

Члан 10.

У члану 45. став 3. мења се и гласи:

„Управни одбор има пет чланова, од којих су три члана представници 
Владе, а два члана се именују на предлог Фонда, и то један из реда запослених 
у Фонду, а други представник Фонда је из реда независних стручњака у области 
иновационе делатности.”

Члан 11.

У члану 52. став 1. после речи: „самоуправе” брише се запета и речи: „на 
крају календарске године,”.

У ставу 2. после речи: „Садржај” додају се речи: „ и рок за достављање”.

Члан 12.

Усклађивање подзаконских аката за спровођење овог закона и статута 
Фонда, извршиће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
закона.

Члан 13.

Председника и чланове управног одбора Фонда Влада ће именовати, у 
складу са овим законом, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Даном доношења акта о именовању из става 1. овог члана престаје 
мандат председнику и члановима управног одбора именованим у складу са 
Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 18/10).

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.


