На основу чл. 20, 23. и 25. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“,
бр.110/05, 18/10 и 55/13 – у даљем тексту: Закон), Закључка Владе Републике Србије број 02211497/2019 од 21.11.2019. године (у даљем тексту: Закључак), члана 4. Јавног позива за
чланство у Начуно технолошком парку Ниш, као и одредаба Уговора о оснивању Научно
технолошког парка Ниш д.о.о. Ниш,
Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ КОМПАНИЈАМА
- за виртуелно чланство1 у Научно технолошком парку Ниш –
Научно технолошки парк Ниш д.о.о (у даљем тексту: НТП Ниш) основан је у партнерству
Владе Републике Србије (у име Владе РС Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), Града Ниша и Универзитета у Нишу са циљем:
•

пружања инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру
дефинисаног простора пружа инфраструктурне и стручне услуге привредним
друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама ради њиховог
повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових
производа и услуга на тржишту, у циљу убрзаног технолошког развоја земље, а на
основу примера добре међународне праксе у овој области;

•

привлачења иновативних технолошко-развојних компанија (домаћих и страних) и
стварања услова за њихов развој кроз повезивање са научноистраживачким и
високошколским организацијама, у складу са одредбама Закона о иновационој
делатности;

•

подстицаја повратног утицаја на развој научноистраживачких организација, пре свега
Универзитета у Нишу кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у
циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја;

•

стварања услова за оснивање већег броја спиноф предузећа и њихов развој применом
добре праксе из Србије и региона;

•

стварања услова и креирања амбијента за развој иновативних стартап компанија,

•

започињања и развој сопственог „бизниса“ од стране активних и дипломираних
студената,

•

стварања и развоја нових иновативних производа, услуга и процеса применом
напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз;

1На основу члана 23, Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр.110/05, 18/10
и 55/13), статус члана Научно-технолошког парка стичу сви субјекти којима Научно-технолошки парк на
једној или више локација омогућава просторне и инфраструктурне услове за рад и истовремено пружа
остале услуге ради подизања нивоа високошколског, научноистраживачког, развојног, иновационог или
производног рада, и то могу бити: технолошка привредна друштва, научноистраживачке односно
иновационе организације и високошколске установе. Међусобна права и обавезе члана Научнотехнолошког парка се одређују уговором.
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•

запошљавања младих образованих кадрова, као и стварања услова за повратак наших
стручњака из иностранства.
1. Врсте услуга
Овим Јавним позивом НТП Ниш нуди следећи пакет услуга:
•

Инфраструктурне услуге
• коришћење сала за састанке,
• коришћење сала за презентације,
• коришћење заједничких просторија,
– све по бенефицираним условима (30% попуста од вредности пуне цене) у
складу са Прилогом 3 - Ценовник за услуге омогућавања коришћења сала и
додатног паркинг места.
Oвакав начин коришћења подразумева искључиво коришћење означених сала
у слободним терминима, уз претходно одобрење НТП Ниш.

•

Консултантске услуге
• консултантске услуге у области развоја и комерцијализације
иновација,
• консултативне услуге у сврху развоја кроз повезивање са научноистраживачким и високошколским организацијама.

•

Општеобразовне и едукативне услуге
• едукације и обуке кроз тренинг програме,
• умрежавање и промоција,
• приступ опреми за примењени научно-истраживачки рад,
• приступ талентима и др.

2. Право учешћа
2.1. Право учешћа по овом Јавном позиву имају технолошка предузећа која се баве
развојем нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то:
•

микро, мала и средња предузећа2,

•

велика домаћа и страна предузећа.

2 На основу члана 6, Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 др. закон), ), микро су она правна лица која не прелазе: а) просечан број запослених 10, б) пословни
приход од 700.000 ЕУР у динарској противвредности и ц) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000ЕУР у
динарској противвредности мала су она правна лица која не прелазе: а) просечан број запослених 50, б)
пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности и ц) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у
динарској противвредности; средња су она правна лица која не прелазе: а) просечан број запослених
250, б) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, и ц)просечна вредност пословне
имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године)
17.500.000 ЕУР у динарској противвредности; велика су она правна лица која прелазе оба критеријума
наведена за мала и средња предузећа.
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2.2. Домаћа и страна предузећа из претходног става могу учествовати на овом јавном
позиву под условом да:
•

њихово пословање одговара намени НТП Ниш (иновативност, трансфер
технологије, раст конкурентности, повећање извоза и стварање нових радних
места);

•

послују у складу са принципима друштвене одговорности, родне равноправности,
поштовања права особа са инвалидитетом, заштите животне;

•

против њих се не воде правни поступци ликвидације и стечаја, да им није изречена
мера трајне и привремене забране обављања пословне делатности, као и да су
измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

•

послују позитивно у последње три године.
3. Начин коришћења услуга

НТП Ниш виртуелном члану пружа консултантске, општеобразовне и едукативне
услуге, у складу са расположивим ресурсима и на основу развијене сарадње са својим
оснивачима и партнерским институцијама које ће бити пружане на појединачни захтев
виртуелног члана или на иницијативу НТП Ниш. У циљу подршке иновационој делатности и
стварања услова за технолошки развој, ове услуге су обухваћене чланарином.
Цена пакета услуга за виртуелно чланство (чланарина) износи 30 евра месечно за
стартап компаније, 50 евра месечно за микро и мала предузећа, 100 евра месечно за средња
предузећа и 250 евра месечно за велика привредна друштва у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије без ПДВ-а на дан фактурисања. Чланарина се фактурише
последњег дана у месецу. Месечна фактура доспева за плаћање на дан издавања како је то
наведено на фактури, а најдуже 15 (петнаест) дана од дана издавања фактуре, односно не
касније од 15. (петнаестог) дана у месецу за претходни месец.
4. Право учествовања
Вредновање пристиглих пријава ће бити обављено у складу са следећим групама
критеријума.
4.1. Технолошки профил – Извод из Стратегије паметне специјализације Републике
Србије (4С)
Усмеравајући ресурсе на области које имају највећи конкурентски и иновациони
потенцијал, 4С помаже домаћој привреди да ефикасније искористи своје потенцијале и да се
боље позиционира на глобалним тржиштима и међународним ланцима вредности. Развојем
иновација, науке и технологија у идентификованим приоритетним областима, 4С ствара
предуслове за одрживи раст Републике Србије, истовремено подржавајући структурну
диверзификацију српске економије.
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Општа визија Стратегије паметне специјализације Републике Србије гласи:
Србија ствара иновације - паметна и креативна Репубика Србија висококонкурентна у
свету и препозната по иновацијама заснованим на знању, партнерствима из домаћег
екосистема и креативности појединаца у областима:
-

Одрживе високо технолошке производње хране високе додате вредности за будућност
Софистицираних софтверских решења за глобално тржиште и
Међусекторских утемљених индустријских иновација.

Финалне приоритетне области Стратегије паметне специјализације Републике Србије
су следеће:
1. Храна за будућност:
I. Високо технолошка пољопривреда,
II. Производи са додатом вредношћу,
III. Одрживи ланац производње хране;
2. Информационо-комуникационе технологије:
I. Развој софтвера по мери,
II. Развој сопствених производа;
3. Машине и производни процеси будућности:
I. Машине опште и специфичне намене,
II. Информације у служби паметног управљања-индустрија 4.0,
III. Паметне компоненте и алати;
4. Креативне индустрије:
I. Креативна аудиовизуелна продукција,
II. Видео игре и интерактивни медији,
III. Паметна амбалажа.
Регион Јужне и Источне Србије је најсиромашнији регион Републике Србије са
најнижом просечном нето зарадом и највећом стопом незапослености. Регион се одликује
јаком пољопривредом, текстилом и индустријом гуме са добром научном базом у области
електротехнике.
4.2. Право учешћа на Јавном позиву имају привредна друшта из члана 2. овог позива, а
предност у избору имају предузећа активна у областима дефинисним као приоритетним у
Стратегији паметне специјализације (детаљније у 4.1.).
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5. Потребна документација
6.1. Пријава на формулару дефинисаном овим Јавним позивoм.
6.2. Сви подаци наведени у обрасцима и документима који су поднети на Јавни позив
третираће се као строго поверљиви, изузев податка који су јавно доступни.
6.3. Изабрани члан је дужан да у року од 15 дана од дана достављања Предлога
Уговора, исти потпише, у противном ће се сматрати да је од пријаве одустао.

6. Начин подношења пријава и рокови за спровођење Јавног позива
6.1. Начин подношења пријава
Пријаве за учешће на Јавном позиву се подносе у електронској и писаној форми.
Електронска пријава се врши путем имејл адресе javnipoziv@ntp.rs . Све инфомације у вези
пријаве могу се наћи на интернет адреси www.ntp.rs, где се такође могу и преузети обрасци за
пријављивање у електронској и писаној форми. Заинтересовани могу питања у вези јавног
позива послати на имејл адресу info@ntp.rs.
6.2. Трајање Конкурса
Конкурс за пријем виртуелних чланова дефинисан овим Јавним позивом стално је
отворен од дана објаве.
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