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Програм суфинансирања иновација
Овај Приручник за извештавање и праћење ројалти плаћања (у даљем тексту: “Приручник”)
дефинише процедуре Фонда за иновациону делатност (у даљем тексту: “Фонд”) у процесу
извештавања и праћења резултата комерцијалног успеха пројеката и управљање ројалти
плаћањима у складу са уговором о финансирању који је закључен између Фонда и Привредног
друиштва (у даљем тексту: “Уговор о финансирању”). Процедуре дефинисане у овом
Приручнику представљају опште смернице за извршење обавеза по основу ројалти плаћања
која су настала као резултат пројеката финансираних у оквиру Програма суфинансирања
иновација, али Фонд задржава право да модификује приступ у зависности од специфичности
ситуације, узимајући у обзир интересе Привредног друштва и циљеве дефинисане Програмом
суфинансирања иновација.

ПРИ ЧЕМУ:

1. Фонд је правно лице, основано у складу са Законом о иновационој делатности
("Службени гласник РС", број 110/2005, број 18/2010 и број 55/2013),
2. Привредно друштво је правно лице које спроводи или је већ окончало спровођење
пројекта финансираног у оквиру Програма суфинансирања иновација и
3. Приручник програма је важећи документ који дефинише правила и процедуре Програма
суфинансирања иновација који спроводи Фонд
1. ДЕФИНИЦИЈЕ
Не одступајући од других дефиниција у овом Пруручнику, следеће дефиниције ће имати
значење како следи:
•
•
•

•
•

•
•

Привредно друштво има значење као што стоји у преамбули;
Пројекат значи пројекат који је финансиран у оквиру Програма суфинансирања иновација,
који је имплементиран од стране Привредног друштва;
Успешан пројекат значи Пројекат чији је резултат остварен приход на основу
Производа/Услуге/Технологије развијених у оквиру пројекта, односно позитиван исход
пројекта;
Неуспешан пројекат значи Пројекат где није остварен приход на основу
Производа/Услуге/Технологије развијених у оквиру пројекта;
Пренос контроле над Привредним друштвом укључује следеће активности:
a) Сваки директан или индиректан пренос контроле над Привредним друштвом у складу
са важећим српским Законом о привредним друштвима
b) Свака промена статуса компаније у складу са важећим Законом о привредним
друштвима, који резултира преносом контроле над Привредним друштвом
c) Свака друга радња која резултира преносом контроле над Привредним друштвом;
Српско предузеће значи правно лице основано у складу са српским законом о привредним
друштвима, регистровано код Агенције за Привредне Регистре (АПР) и послује у Србији;
Инострано предузеће значи правно друштво које је основано и послује изван Србије;
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За потребе овог Приручника, термин Производ/Услуга/Технологија се односи
производ/услугу/технологију, развијене кроз Пројекат, осим ако није другачије назначено.

на

Све друге дефиниције коришћене у овом Приручнику ће се тумачити како је дефинисано у
Уговору о финансирању.

НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ДА ПОСТОЈИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТЕКСТА ПРИРУЧНИКА НА ЕНГЛЕСКОМ
И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, ВАЖИЋЕ ВЕРЗИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ.

2

Програм суфинансирања иновација
2. ОСНОВ ЗА РОЈАЛТИ ПЛАЋАЊА
У складу са одељком 1.3 Приручника Програма суфинансирања иновација и одељком 4 Уговора
о финансирању, након успешне комерцијализације Производа/Услуге/Технологије (односно,
уколико резултат Пројекта буде генерисање прихода) приход од продаје (а не само профит)
постаће основ за ројалти плаћања, као компензација за Фондово финансирање у оквиру
Програма суфинансирања иновација (у даљем тексту “Ројалти плаћања”). Сва Ројалти плаћања
ће се исплаћивати по стопи од 5% годишњег прихода од продаје Производа/Услуге/Технологије
или по стопи од 15% од прихода од лиценце по основу Производа/Услуге/Технологије, до 120%
од укупног финансирања примљеног од стране Фонда у складу са овим Уговором о
финансирању за период до пет (5) година након завршетка Пројекта, у зависности од тога шта је
прво постигнуто. У случају Неуспешног пројекта, нема обавеза по питању Ројалти плаћања.
2.1 Шта укључују обавезе по питању Ројалти плаћања
Да би се избегла сумња, ако је Производ/Услуга/Технологија која је финансирана кроз Програм
суфинансирања иновација део финалног Производа/Услуге/Технологије који је продат, стављен
на тржиште или комерцијално искоришћен на други начин од стране Привредног друштва,
приходом за потребе Ројалти плаћања у складу са Одељком 4 Уговора о финасирању сматраће
се целокупан Остварени приход од Производа/Услуге /Технологије.

3. ПРОДАЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПРЕНОСА КОНТРОЛЕ НАД
ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВОМ
И
ПРОДАЈА
И
ТРАНСФЕР
ПРАВА
НА
ПРОИЗВОД/УСЛУГУ/ТЕХНОЛОГИЈУ

3.1. Обавеза о обавештењу
У оквиру периода од 5 година након завршетка Пројекта корисник гранта је одговоран да
обавести
Фонд
у
случају
продаје
Привредног
друштва
или
права
на
Производ/Услугу/Технологију Иностраном предузећу.
Привредно друштво ће такође доставити Фонду обавештење пре или одмах након сваког
преноса контроле над Привредним друштвом.
3.2. Обавезе по основу Ројалти плаћања
У случају продаје Привредног друштва или Производа/Услуге/Технологије или преноса права на
Српско или Инострано предузеће, при чему интелектуална својина створена за време трајања
пројекта и/или пословне операције Привредног друштва остају у Србији, нови већински власник
ће преузети обавезе у вези са спровођењем одредби Уговора о финансирању, укључујући и
Ројалти плаћања у случају успеха пројекта.
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У случају продаје Привредног друштва у току имплементације Пројекта, уколико нови власник
изрази сагласност да настави са имплементацијом Пројекта, и прихвати обавезе које произилазе
из Уговора о финансирању, Фонд ће се сложити да се настави са спровођењем Пројекта, све док
је тако нешто у складу са дефиницијама садржаним у Одељку 3 овог Приручника.
Уколико су права на нови Производ/Услугу/Технологију развијену током трајања Пројекта
продата или преноса права на ћерку компанију исте компаније (подружницу) изван Србије,
укључујући и ситуацију у којој су нова Интелекруална Својина и/или производне активности
измештене из Србије, Привредно друштво је у обавези да врши Ројалти плаћања по стопи од 5%
годишњег прихода од продаје или по стопи од 15% од прихода од лиценце по основу
Производа/Услуге/Технологије, до 120% од укупног Финансирања примљеног од стране Фонда
у складу са овим Уговором о финансирању за период до пет (5) година након завршетка
Пројекта, у зависности од тога шта је прво постигнуто.
Када је Привредно друштво или је Производ/Услугу/Технологију продат или су права пренесена
на Инострано предузеће, и Интелектуална Својина створена за време трајања Пројекта и/или
производне активности су измештене из Србије, Привредно друштво је у обавези да уплати
укупни износ Ројалти плаћања у износу од 120% од укупног Финансирања примљеног од стране
Фонда
Сваки други случај који подразумева промену контроле над Привредним друштвом ће условити
истим обавезама за Привредно друштво, као и у случају продаје у складу са Пасусом 3.2 овог
Приручника, осим уколико је другачије утврђено на основу појединачног случаја, услед
постојања посебних околности.

4. ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
За потребе извештавања Привредно друштво је у обавези да користи предефинисани образац
Шестомесечног извештаја о продаји (у даљем тексту: “Извештај”) који се налази на интернет
страници
Фонда
у
секцији
Програма
суфинансирања
иновација
http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/ . Извештај мора бити
потписан од стране одговорног представника Привредног друштва и достављен Фонду у
електронској форми.
Привредно друштво је у потпуности одговорно за исправност података који су представљени
у Извештају.
4.1 Датум завршетка Пројекта
Датум завршетка пројекта ће бити дефинисан као последњи дан спровођења Пројекта. Датум
ће бити успостављен у Завршном Усаглашавању Уговора о финансирању, који Фонд и
Привредно друштво потписују на крају Пројекта.
Датум завршетка Пројекта ће се сматрати за први дан периода петогодишњег праћења од
стране Фонда.
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4.2 Периоди извештавања
Након завршетка Пројекта, Привредно друштво ће имати обавезу да припрема и доставља
Извештај Фонду сваких шест (6) месеци, што укључује податке о приходу на основу продаје
и/или лиценцирања Производа/Услуге/Технологије чији је развој финансиран у оквиру
Програма суфинансирања иновација.
Извештај треба да обухвати приходе од продаје и/или лиценци који су остварени за време
посматраног шестомесечног периода. У случају да је приход оставарен током периода
спровођења Пројекта, треба бити укључен у први Извештај.
Привредно друштво је у обавези да достави Извештај не касније од две (2) недеље након истека
сваког од предвиђених шестомесечних периода за извештавање.

5. ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА
Ројалти плаћања према Фонду ће се вршити једном годишње. На основу достављених
Извештаја, Фонд ће формално обавестити Привредно друштво о износу Ројалти плаћања које
треба уплатити за посматрани период.
Ројалти плаћања морају бити изражена у еврима (ЕУР) и исплаћена Фонду у динарима (РСД) по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.
Привредно друштво је у обавези да изврши уплату на рачун Фонда не касније од 60 дана након
пријема формалног обавештења од стране Фонда.
Обавезе по основу Ројалти плаћања се неће односити на приход остварен након пет (5) година
од завршетка Пројекта.

6. ПРАЋЕЊЕ
Након достављања Извештаја, особље Фонда ће проверити техничку исправност извештаја
оквирно две недеље након достављања извештаја. Привредно друштво ће бити обавештено о
пријему извештаја.
За одступања у Извештају која представљају грешке и нису последица нестручности Привредног
друштва, од Привредног друштва ће се захтевати да ажурира Извештај и да га поново достави,
у складу са писменим обавештењем Фонда. Фонд може да врши додатне провере.
У складу са Одељком 15 Уговора о финансирању, Фонд може да преиспита, или да подстакне
испитивање финансијских књига, ваучера, евиденција и било којих других докумената
Привредног друштва у вези са овим Уговором у разумно време и у интервалима и по
оправданом захтеву за време трајања овог Уговора оф финансирању.
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