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ПРИЛОГ 3 - ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ ОМОГУЋАВАЊА КОРИШЋЕЊА  

САЛА И ДОДАТНОГ ПАРКИНГ МЕСТА 

 

1. Овај Ценовник за Услуге омогућавања коришћења сала и паркирања (у даљем тексту: „Ценовник") 

примењује се на све Услуге које Научно технолошки парк Ниш ДОО Ниш (у даљем тексту: „НТП Ниш“) 

пружа Члану на посебан захтев Члана. 

 

2. Потписом Уговора, Члан разуме и сагласан је да НТП Ниш може да врши измене накнада за пружање 

Услуга из Ценовника, без сагласности Члана и без потребе за било каквим изменама и допунама 

Уговора, а у зависности од тржишних кретања за ту врсту услуга.  

 

3. На све Услуге чије је пружање започето у тренутку важења претходно важећих износа накнада по 

ранијем Ценовнику, а није завршено до дана ступања на снагу новог измењеног Ценовника, 

примењиваће се претходно важећи износи накнада.  

 

Услуге омогућавања коришћења сала  Цена (без ПДВ-а) 

Сала за конференције  

(просторија бр. 17 – приземље) 

30.000,00 дин/сат  

20.000,00 дин/ сваки наредни сат 

70.000,00 дин/дан 

Фоаје  

(просторија бр. 15 – приземље) 

20.000,00 дин/сат  

20.000,00 дин/ сваки наредни сат 

50.000,00 дин/дан 

Сала за конференције (просторија бр. 17 – приземље)  

+ Фоаје (просторија бр. 15 – приземље)  

- /коришћење обе просторије/ 

40.000,00 дин/сат  

40.000,00 дин/ сваки наредни сат 

100.000,00 дин/дан 

ВИП канцеларија (просторија бр. 9 – галерија)  

+ 

ВИП фоаје (просторија бр. 8 – галерија) 

6.000,00 дин/сат  

3.000,00 дин/ сваки наредни сат 

15.000,00 дин/дан 

Ресторан сала (просторија бр. 12.1. – приземље) 10.000,00 дин/сат  

  5.000,00 дин/ сваки наредни сат 

20.000,00 дин/дан 

Ресторан галерија (просторија бр. 6.1. – галерија)   8.000,00 дин/сат  

  4.000,00 дин/ сваки наредни сат 

18.000,00 дин/дан 

Ресторан сала (просторија бр. 12.1. – приземље) 

+ 

Ресторан галерија (просторија бр. 6.1. – галерија) 

15.000,00 дин/сат  

  7.000,00 дин/ сваки наредни сат 

30.000,00 дин/дан 

Аперитив бар (просторија бр. 5 – приземље)   8.000,00 дин/сат  

  4.000,00 дин/ сваки наредни сат 

18.000,00 дин/дан 
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Сала за видео-конференцију (просторија бр. 32 – први спрат) 4.000,00 дин/сат  

12.000,00 дин/дан 

Сала за видео-конференцију (просторија бр. 33 – први спрат) 4.000,00 дин/сат  

12.000,00 дин/дан 

Сала за презентације (просторија бр. 50 / део А – први спрат) 10.000,00 дин/сат  

30.000,00 дин/дан 

Сала за састанке (просторија бр. 50 / део Б– први спрат) 6.000,00 дин/сат  

15.000,00 дин/дан 

Сала за видео-конференцију (просторија бр. 28 – други спрат) 4.000,00 дин/сат  

12.000,00 дин/дан 

Сала за видео-конференцију (просторија бр. 29 – други спрат) 4.000,00 дин/сат  

12.000,00 дин/дан 

Сала за видео-конференцију (просторија бр. 21 – трећи спрат) 4.000,00 дин/сат  

12.000,00 дин/дан 

ВИП сала за састанке и презентације (просторија бр. 42 – трећи спрат) 15.000,00 дин/сат  

40.000,00 дин/дан 

  

Услуге омогућавања коришћења додатног паркинг места Цена (без ПДВ-а) 

Паркинг место на отвореном 1.200,00 дин/календарски месец 

Паркинг место у гаражи 2.400,00 дин/календарски месец 

 

4. Услови коришћења сала:  

 

4.1.  Уколико се сале користе дуже од 4 (четири) сата дневно-накнада ће се обрачунати на нивоу 

дневног коришћења сале. 

4.2.  Посебни услови: 

4.2.1. Стартап компаније – чланови НТП Ниш имају могућност коришћења Сала за видео-

конференције (просторије бр. 32 и 33 - први спрат), као и Сале за презентације (просторија бр. 

50 / део А - први спрат) и Сале за састанке (просторија бр. 50 / део Б – први спрат) без накнаде 

у оквиру инфраструктурних услуга на основу Уговора о пружању услуга и уређењу међусобних 

права и обавеза. Овакав начин коришћења подразумева искључиво коришћење означених 

сала у слободним терминима, уз претходно одобрење НТП Ниш;  

4.2.2. Технолошко-развојне компаније – чланови НТП Ниш имају могућност коришћења без 

накнаде: Сале за видео-конференције (просторије бр. 32 и 33 - први спрат; просторије 28 и 29 

– други спрат; просторија 21 – трећи спрат као и Сале за презентације (просторија бр. 50 / део 

А - први спрат) и Сале за састанке (просторија бр. 50 / део Б – први спрат) без накнаде у оквиру 

инфраструктурних услуга на основу Уговора о пружању услуга и уређењу међусобних права и 
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обавеза. Овакав начин коришћења подразумева искључиво коришћење означених сала у 

слободним терминима, уз претходно одобрење НТП Ниш. 

 4.3.  Бенифицирани услови:  

4.3.1. Стартап компаније – чланови НТП Ниш имају могућност коришћења по бенифицираним 

условима (50% вредности пуне цене): Сале за конферениције (просторија бр. 17 – приземље), 

ВИП канцеларије (просторија бр. 9 – галерија), ВИП фоајеа (просторија бр. 8 – галерија) и ВИП 

сале за састанке и презентације (просторија бр. 42 – трећи спрат). Овакав начин коришћења 

подразумева искључиво коришћење означених сала у слободним терминима, уз претходно 

одобрење НТП Ниш;  

4.3.2. Технолошко-развојне компаније – чланови НТП Ниш имају могућност коришћења по 

бенифицираним условима (50% вредности пуне цене): Сале за конферениције (просторија бр. 

17 – приземље), ВИП канцеларије (просторија бр. 9 – галерија), ВИП фоајеа (просторија бр. 8 

– галерија) и ВИП сале за састанке и презентације (просторија бр. 42 – трећи спрат). Овакав 

начин коришћења подразумева искључиво коришћење означених сала у слободним 

терминима, уз претходно одобрење НТП Ниш;  

4.3.3. Виртуелни чланови НТП Ниш имају могућност коришћења свих сала побројаних у члану 

3. овог Прилога по бенифицираним условима (попуст од 30% вредности пуне цене). Овакав 

начин коришћења подразумева искључиво коришћење означених сала у слободним 

терминима, уз претходно одобрење НТП Ниш;  

4.3.4. Оснивачи НТП Ниш, као и факултети, предузећа и установе чији су оснивачи Република 

Србија, Град Ниш и Универзитет у Нишу имају могућност коришћења свих сала побројаних у 

члану 3. овог Прилога по бенифицираним условима (50% вредности пуне цене) уколико 

организују догађај из области која је повезана са циљем оснивања, мисијом и визијом НТП 

Ниш. У свим осталим случајевима примењују се цене из члана 3. овог Прилога. НТП Ниш има 

могућност да за осниваче НТП Ниш у изузетним случајевима донесе одлуку о коришћењу свих 

сала побројаних у члану 3. овог Прилога  бесплатно. Овакав начин коришћења подразумева 

искључиво коришћење означених сала у слободним терминима, уз претходно одобрење НТП 

Ниш. 

4.3.5. Компаније, организације и институције које нису чланови НТП Ниш имају могућност 

коришћења свих сала побројаних у члану 3. овог Прилога по бенифицираним условима (20% 

вредности пуне цене) само уколико организују догађај из области иновација. У свим осталим 

случајевима примењују се цене из члана 3. овог Прилога. Овакав начин коришћења 

подразумева искључиво коришћење означених сала у слободним терминима, уз претходно 

одобрење НТП Ниш.  
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5. Услови коришћења додатног паркинг места:  

 

5.1. Свака компанија (стартап или технолошко-развојна) Члан НТП Ниш има право да, поред 

паркинг места која могу да користе бесплатно у оквиру инфраструктурних услуга на основу 

Уговора о пружању услуга и уређењу међусобних права и обавеза, затражи омогућавање 

коришћења додатног паркинг места. 

 

5.2. НТП Ниш, у зависности од могућности и расположивог капацитета, може Члану омогућити 

коришћење додатних паркинг места. 

 

 

5.3. У случају да постоји могућност да се Члану омогући коришћење додатног паркинг места, права 

и обавезе биће регулисана потписивањем Уговора о коришћењу додатних паркинг места 

између НТП Ниш и Члана, који ће имати карактер везаног правног посла уз (основни) Уговор 

о пружању услуга и уређењу међусобних права и обавеза. 

 

5.4. Виртуелни чланови немају право на бесплатно паркинг место, али полажу право на додатно 

паркинг место у складу са чланом 5. став 5.2. и 5.3. овог Прилога. 

 

У Нишу, 

01.09.2021. године    

                    

др Милан Ранђеловић .... 

директор............. 
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