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О Изазову за иновативна решења 

Криза изазвана ширењем вируса COVID-19 у Србији се убрзава. Влада је увела мере у 
циљу контроле епидемије у њеној почетној фази и средњорочног/дугорочног 
превазилажења. У циљу побољшања капацитета Влада набавља неопходна медицинска 
средстава, апарате и опрему за систематски одговор на епидемију. 

Глобална потражња за личном заштитном опремом (ЛЗО) изазвала је несташицу широм 
света, као и у Србији. Иако становништво показује солидарност, коју и Влада промовише, 
и упркос чињеници да су нека предузећа већ кренула у производњу, приватни сектор у 
Србији има потенцијал да произведе знатно већу количину заштитне и медицинске 
опреме, који су неохподни за систематски одговор на кризу.   

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији зато позива правна лица да 
предложе нове начине производње или набавке иновативних производа, технолошких 
решења и нових ланаца вредности за производњу или набавку: 

1. Личне заштитне опреме – ЛЗО (маске, рукавице, визири и сл.) за подршку пружаоцима 
услуга и најугроженијим заједницама и неговатељима; 

2. Медицинске опреме као што су респиратори/ вентилатори; 

3. Комплета за тестирање на COVID-19; 

4. Опреме и унапређење процеса за управљање опасним инфективним медицинским 
отпадом. 

Само предлози који су у складу са смерницама Светске здравствене организације (СЗО) о 
спецификацији пакета против COVID-19 (за више информација погледајте документацију 
прикључену уз вест о овом изазову на УНДП сајту) и усклађени су са локалним 
законодавством Србије за горе наведени изазов за ЛЗО, медицинску опрему и лекове, 
сматрају се релевантним за овај јавни позив. Такође, све предлоге решења мора да 
одобри Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије (АЛИМС). 

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за примену 
биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације. Поред тога, УНДП, у 
сарадњи СЗО, омогућиће дијалог са надлежним националним службама око добијања 
потребних дозвола и промовисаће изабрана решења као примере добре праксе. 
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Програм Уједињених нација за развој, у сарадњи са Светском здравственом 
организацијом, расписује 

Јавни позив  

за иновативна решења или репликацију постојећих решења која се примењују у 
другим деловима света, како би заштитили пружаоце услуга и неговатеље од 
вируса COVID-19, отклонили последице инфекције и смањили ризик од преноса 

вируса.  

Правне субјекте који могу да: 
1. Произведу, набаве или успоставе нове начине производње личне заштитне опреме; 
2. Набаве или успоставе нове начине производње медицинске опреме потребне за 
сузбијање COVID-19; 
3. Произведу или набаве тестове на COVID-19; 
4. Произведу опрему или успоставе нове начине за управљање опасним инфективним 
медицинским отпадом; 
позивамо да се пријаве на овај Изазов, а у складу са доле описаним правилима. 

Посебно подстичемо правна лица са идејама и/или производним капацитетима, која имају 
потенцијал да брзо произведу значајне количине наведене опреме или која могу да укажу 
на иновативне ланце вредности за набавку ове опреме, да се пријаве.  

УНДП ће, заједно са надлежним националним институцијама и уз подршку СЗО 
верификовати и оценити пријаве у складу са доле описаним критеријумима. 

Одабрани пројекти требало би да имају јасно исказане финансијске потребе, односно 
потребна средстава да би се српском тржишту могле понудити знатне количине личне 
заштитне опреме, медицинске опреме потребне за сузбијање вируса COVID-19  или 
тестова на COVID-19. 

Селекциона комисија ће приликом оцењивања предлога посебну пажњу обратити на 
очекивани утицај пројекта: капацитет производње и количине, као и број људи који ће 
имати користи од примене изабраног решења.  

Изабрана решења и њихови носици биће промовисани кроз мрежу медијских контаката 
УНДП-а и путем свих канала УНДП-а на друштвеним мрежама. 
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Ко може да се пријави? 

• На Изазов могу да се пријаве: 

o јавна предузећа 

o привредни субјекти (привредна друштва, предузетници) 

o научно-истраживачке установе  

o у изузетним случајевима компетентне и релевантне организације цивилног 
друштва.  

Сви подносиоци пријава морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са 
националним прописима.  

• Подносилац пријаве може да се пријави самостално или у конзорцијуму. Главни 
подносилац пријаве треба да буде јасно назначен, као представник Конзорцијума и 
контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни подносилац пријаве је 
уједно и главни корисник средстава обезбеђених у оквиру пројекта, 

• Не постоји ограничење у погледу броја пријава једног правног субјекта као и броја 
конзорцијума у којима може да учествује.  

Шта се сматра иновацијом? 
• Нове технологије или иновативна 

примена постојећих технолошких 
решења (по први пут у Србији); 

• Нови/унапређени пословни 
модели или процеси; 

• Нови ланци вредности;  

• Проналажење одрживих решења 
која ће довести до трајних 
промена; 

• Укључивање различитих актера у 
дефинисање/формулисање 
предлога решења; 

• Решавање социјалних питања 
(родна равноправност, 
укључивање или утицај на 
маргинализоване групе, 
незапосленост, итд). 

Процес 
Заинтересоване стране треба да поднесу 
онлајн апликациони формулар који 
садржи предлог пројекта са описом 
иновативне идеје укључујући 
информације о циљевима, очекиваним 
резултатима и планираним активностима 
и буџету. 

Евалуација пројектних идеја 
Сви апликациони формулари ће проћи 
евалуацију од стране независне 
селекционе комисије о усклађености са 
критеријумима описаним у оквиру циљева 
Јавног позива.  
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Временски оквир реализације Изазова  
Предлози ће се евалуирати континуирано у складу са доле описаним роковима и 
критеријумима, све до престанка важења позива у форми изазова. Молимо вашу пријаву 
пошаљете имајући на уму један од два наредна рока. 
Предстојећи рокови су: 

Први рок: 10. април 2020.   Други рок: 24. април 2020. 

КОРАК 1: Објављивање јавног позива и достављање апликационих формулара 
Пријава  
Подносиоци пројектних идеја треба да попуне онлајн формулар доступан овде. 
Подносилац пријаве је одговоран за ажурирање и исправност података садржаних у 
пријави.  

КОРАК 2: Евалуација и одабир пројеката за фазу имплементације  
На који начин ће бити одабрана најбоља решења? 
Тим стручњака који чине Селекциону комисију ће разматрати, односно оценити 
предложене пројеке. На основу претходно утврђених критеријума, биће одабрана најбоља 
решења за даљу имплементацију, а остали пројекти ће добити информацију како могу да 
унапреде своју апликацију.  

КОРАК 3: Потписивање Уговора о учинку (Performance-based Payments Agreement) 
Шта се дешава након одабира најбољих предлога пројеката? 
Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за 
имплементацију биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације. Су-
финансирање имплементације ће се остварити кроз такозвани механизам „Уговор по 
учинку“ (енг. Performance-Based Payment Agreements). Подносиоци пријаве су у обавези да 
допринесу кроз сопствене финансијске, људске или друге ресурсе. УНДП ће проценити 
вредност финансирања сваког пројекта у зависности од предвиђеног утицаја. Број 
пројеката одабраних за имплементацију, као и износи средстава за суфинансирање могу 
бити повећани у зависности од расположивости додатних финансијских средстава. 

Број одабраних пројеката који одговарају критеријумима ће зависити од доступних 
финансијских средстава. У претходним јавним позивима, УНДП је додељивао између 
5.000 и 500.000 долара за сличне иницијативе. Међутим, број изабраних пројеката  и 
висина финансијске поршке зависиће од расположивих средстава која у овом тренутку 
нису у потпуности обезбеђена, због брзо развијајуће кризе изазване вирусом COVID-19 . 

УНДП може неким пројектима понудити подршку у припреми за финансирање, у договору 
са носиоцем пројекта. 

КОРАК 4: Имплементација  

УНДП ће са носиоцима сваког одабраног пројекта одредити индикаторе на основу којих ће 
се пратити напредак пре потписивања „Уговора по учинку“ (Performance - Based Payments 
Agreement). Испуњавање индикатора је основа за исплату транше од стране УНДП. 
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Апликациони формулар 

Апликациони формулар за учешће у јавном позиву „Изазов за корпоративни и 
друштвени одговор на кризу изазвану вирусом COVID-19 

Пријава се попуњава на српском. Важно је да прецизно и јасно одговорите на сва питања.  

Пријаве се подносе преко онлајн формулара доступног овде. 

Молимо да уз пријаву приложите и линкове ка следећим документима: 

• Доказ о претходном искуству у релевантним секторима (списак реализованих 
пројеката, уколико је применљиво), 

• Нацрт споразума о партнерству (уколико је применљиво), 

• Изјава о прихватању обавезе суфинансирања. 

Важно: 

• Водите рачуна да коначну и комплетну верзију пријаве поднесете пре истека 
утврђеног рока.  

• Образац пријаве садржи специфична обавезна поља и важно је да их сва 
попуните. 

• Приликом попуњавања обрасца, узмите у обзир релевантне критеријуме за 
оцењивање! 

•
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Критеријум за евалуацију предлога пројеката   

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

За више информација погледајте: https://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home.html  

УКОЛИКО ИМАТЕ ДОДАТНА ПИТАЊА МОЖЕТЕ НАС КОНТАКТИРАТИ НА: 
covid19.serbia@undp.org

Критеријум Максималан 
број бодова

Опис

Идеја 10 Да ли су циљеви пројекта и очекивани резултати 
јасни, релевантни, иновативни и јасно дефинисани?  
Да ли су производи у складу са спецификацијом 
опреме коју је дала Светска здравствена 
организацији и Министарство здравља? 

Управљање 
пројектом 

10 Да ли подносилац пријаве поседује релевантне 
вештине, стручност, искуство и ресурсе за успешну 
имплементацију пројекта у предвиђеном року?  
Комплементарност учесника/партнера и степен до 
кога конзорцијум у целости има потребна знања. 
(уколико има више подносилаца);.

Ефикасност и 
усклађеност 
предложених 
резултата и 
активности 

10 Да ли су предложене активности и начини 
спровођења пројекта јасни, кохерентни и адекватни 
за постизање циљева пројекта и очекиваних 
резултата? 
Да ли су предложене активности и њихов обим 
релевантне и изводљиве?

Иновативност 15 Колико је предлог иновативан (која је иновативна 
вредност предложеног решења у Србији)? Да ли су 
концепт, технологија или приступ јасно описани? 
Бодоваће се и могућност имплементације у оквиру 
временског периода трајања изазова.

Утицај пројекта 40 Које су очекиване количине производа који се могу 
произвести у току дана? 
Да ли подносилац пројекта има сигурну 
дистрибутивну мрежу широм Србије? 
Како се предложено решење бави приоритетима на 
националном нивоу који се односе на реаговање на 
кризу изазвану ширењем вируса COVID-19?

Буџет пројекта 15 Да ли су пројектни трошкови реални, односно да ли 
планирани трошкови одговарају предложеним 
активностима и циљевима?  
Обезбеђено суфинансирање за имплементацију 
пилот пројекта биће додатно бодовано.

Укупно 100
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