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Информатор о раду сачињен је у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (,,Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54 /2007, 104/2009 и 36/2010) и према
Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа (,,Службени гласник РС“, бр.
68/2010).

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
1.1.

НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ИНФОРМАТОР

НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ ДОО НИШ
Адреса: Александра Медведева бб
18115 Ниш
Матични број: 21559148
ПИБ: 111879082
Телефон: 018 41 55 777
Адреса електронске поште: info@ntp.rs

1.2.

ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ САДРЖИ
ИНФОРМАТОР

За сачињеност и тачност података који се налазе у Информатору Научно технолошког парка Ниш
д.о.о. Ниш овлашћена је и одговорна Станислава Симић, сарадник за ПР и маркетинг, тел:
018/4155702 имејл: stanislava.simic@ntp.rs
1.3.

ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА , ОДНОСНО ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЛИ ДОПУНЕ
ИНФОРМАТОРА И ПОЈЕДИНИХ ЊЕГОВИХ ДЕЛОВА

Последње измене и допуне Информатора сачињене су априла 2022. године.
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1.4.

ПОДАЦИ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАТОРА У ЕЛЕКТРОНСКОМ И ФИЗИЧКОМ
ОБЛИКУ

Информатор је у електронској форми доступан на web страни Научно технолошког парка Ниш
www.ntp.rs и у штампаном облику у просторијама Научно технолошког парка Ниш, Ул. Александра
Медведева бб, 18115 Ниш, од 08.00 до 16.00 сати.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш, у даљем тексту НТП Ниш, основан је у партнерству
Владе Републике Србије (у име Владе РС: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
на основу Закључка Владе бр. 022-11497/2019, од 21.11.2019), Града Ниша и Универзитета у
Нишу. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 24.09.2020. године, Закључком 05 бр. 2227365/2020 усвојила је Програм управљања и развоја Научно технолошког парка Ниш д.о.о Ниш за
период 2020-2025. године и предложила следеће правце развоја НТП Ниш:
-

пружање инфраструктурне подршке и стручних услуга субјектима иновационе делатности
(привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама) ради
њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових
производа и услуга на тржишту, а у циљу убрзаног технолошког развоја земље на основу
примера добре међународне праксе у овој области;

-

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

-

подстицај 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;

-

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

-

стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса применом напредних и
иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз;
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-

запошљавање младих образованих кадрова, као и стварање услова за повратак наших
стручњака из иностранства.

Сва радна места у друштву систематизована су у Правилнику о организацији и систематизацији
послова НТП Ниш.
НТП Ниш на дан 31.04.2022. године има 15 запослених.
За обављање послова из делокруга НТП Ниш, формиране су три основне организационе јединице:
-

Центар за подршку пословању и опште послове
Центар за инфраструктуру и инвестиције
Центар за развој пословања

Радна места Директор, Асистент директора и Саветник директора систематизована су ван
горенаведених организационих јединица. Организациона структура НТП Ниш приказана је
графиконом у наставку:
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У наставку је наративни приказ описа послова и организације центара НТП Ниш:
Центар за подршку пословању и опште послове
Центар за подршку пословању и опште послове надлежан је за послове у делу
администрације и подршке у административном пословању, правне и кадровске послове,
послове везане за јавне набавке, књиговодство, рачуноводство и финансије, као и архиву
НТП Ниш.
Центром за подршку пословању и опште послове руководи помоћник директора Милош
Гроздановић, дипломирани правник и мастер економиста.
Адреса електронске поште: milos.grozdanovic@ntp.rs

Центар за инфраструктуру и инвестиције
Центар за инфраструктуру и инвестиције послује у делу обезбеђивања свих потребних
инфраструктурних услова за развој иновација у компанијама које су чланови НТП Ниш.
Центар води рачуна о одржавању телекоминикацијских система и аутоматике, као и
термотехничких и хидротехничких система.
Центром за инфраструктуру и инвестиције руководи помоћник директора Милош Петровић,
дипломирани инжењер машинства.
Адреса електронске поште: milos.petrovic@ntp.rs

Центар за развој пословања
У оквиру ове организационе јединице ради тим који је задужен за програмске активности НТП
Ниш, промоцију иновација чланова НТП Ниш као и привлачење нових чланова у НТП Ниш.
Такође, задужени су за подршку и селекцију потенцијалних кандидата у делу технолошкоразвојних и стартап компанија. У Центру за развој пословања активно се ради на
успостављању међународних сарадња и пружању инфраструктурних и стручних услуга.
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Чланом 22. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Ниш дефинисано је да
су органи Друштва - Директор и Скупштина.
3.1.

ОВЛАШЋЕЊЕ И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА

Директор Научно технолошког парка Ниш је др Милан Ранђеловић
Адреса електронске поште: milan.randjelovic@ntp.rs
На месту директора друштва налази се на основу члана 26, став 1 Уговора о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу НТП Ниш. Овим Уговором дефинисане су надлежности директора
друштва (чл. 31), и то:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Заступање друштва и организовање и вођење послова Друштва у складу са Законом,
оснивачким актом и одлукама скупштине Друштва;
Утврђивање предлога пословног плана;
Сазиивање седнице Скупштине друштва;
Спровпђење одлука Скупштине друштва;
Закључење уговора о кредиту уз претходну сагласност Скупштине друшптва;
Стара се о извршењу обавеза Друштва као регистрованог субјекта иновационе делатности, у
складу са законом;
Доноси опште акте, ако законом или другим прописом није предвиђено да их доноси
Скупштина друштва;

Поред горе наведеног Директор Друштва:
▪
▪
▪

Одговоран је за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања;
Одговара за тачност финасијских извештаја друштва;
Обавезан је да води евиденцију о свим донетим одлукама Скупштине.

Информатор о раду Научно технолошког парка Ниш, април 2022. године
7

3.2.

ОВЛАШЋЕЊЕ И ОБАВЕЗЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Оснивачи Друштва чине Скупштину Друштва. Овлашћења Скупштине друштва врше оснивачи, преко
овлашћених представника. Належни орган оснивача одређује лица која представљају оснивача у
Скупштини друштва, тако што Влада Републике Србије именује 2 представника, Град Ниш 2
представника и Универзитет у Нишу 1 представника.
Састав и овлашћење Скупштине друштва дефинисани су члановима 23-28. Уговора о оснивању
друштва са ограниченом одговорношћу НТП Ниш.
Чланови Скупштине друштва:
1. Александар Милићевић – представник Републике Србије као оснивача Друштва
2. Саша Младеновић – представник Републике Србије као оснивача Друштва
3. Драган Милошевић - представник Града Ниша као оснивача Друштва
4. Душан Радивојевић - представник Града Ниша као оснивача Друштва
5. проф. др Дејан Ранчић - представник Универзитета у Нишу, као оснивача Друштва
Скупштина Друштва има следећу надлежност:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Доноси измене оснивачког акта Друштва;
Усваја годишњи програм и финансијски план и финансијске извештаје, као и извештаје
ревизора;
Надзире рад директора и усваја извештаје директора;
Одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и свакој емисији хартија од
вредности;
Одлучује о расподели добити и начину покрића губитка Друштва;
Именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад;
Именује ревизора и утврђује накнаду з ањегов рад;
Одлучује о покретању поступка ликвидације Друштва;
Именује ликвидационог управникаи усваја ликвидационе билансе и извештаје
ликвидационог управника;
Одлучује о стицању сопствених удела;
Одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
Одлучује о захтеву за иступање члана Друштва;
Одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног
улога;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Одлучује о покретању поступка за искључење члана Друштва;
Одлучује о повлачењу и поништењу удела;
Даје прокуру;
Одлучује о покретању поступка и давања пуномоћја за заступање Друштва у спору са
прокуристом, као и у спору са Директором;
Одлучује о покретању поступка и давања пуномоћја за заступање Друштва у спору против
члана Друштва;
Одлучујео статусним променама и променама правне форме Друштва;
Даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66
Закона о привредним друштвима;
Доноси пословник о свом раду;
Даје директору претходну сагласност на закључење уговора веће вредности, ако се односе
на прибављање и располагање буџетским средствима или средстава кредита;
Врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са законом;

Одлуке Скупштине Друштва доносе се већином гласова оснивача/чланова Друштва, осим у случају
доношења одлука о статусним променама и промени правне форме.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
4.1.

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНОСТ РАДА

Закључком Владе Републике Србије 05 бр.022-11497/2019 од 21.11.2019. године дефинисан је нацрт
Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Ниш, а Закључком 022-7365/2020 од
24.09.2020. године усвојен је Програм управљања и развоја Научно технолошког парка Ниш д.о.о.
Ниш за период 2020-2025. године. Овим документима дефинисани су циљеви и улога НТП Ниш који
се пре свега односе на убрзани технолошки развој Региона Јужне и Источне Србије, па самим тим и
Републике Србије.
НТП Ниш нема посебних правила нити одлука о искључењу и ограничењу јавности рада; у раду се
примењују општа правила и поступци који се односе на искључење и ограничење јавности рада свих
државних органа, а то су случајеви изношења личних података појединаца, као и података који
представљају пословну тајну чланова НТП Ниш или оних привредних субјеката који остварују неки
облик пословне сарадње са НТП Ниш. У том смислу, у НТП Ниш постоје општа акт који прецизније
регулише ова питања: Правилник о заштити података о личности од 22.05.2020. године.
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НТП Ниш обезбеђује да:
-

-

4.2.

се на интернет страни www.ntp.rs објављују ажурни сви, законом прописани, подаци, као и
обрасци, упутсва и све друге релавантне информације (физичка и електронска адреса и
контакт телефони);
све релавантне информације могу се добити и позивом на контакт телефоне и доласком у
НТП Ниш.

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ДРЖАВНОГ ОРГАНА

Порески идентификациони број НТП Ниш је: 111879082

4.3.

ПОДАЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Радно време Научно технолошког парка Ниш је од 07.30 до 18.30 часова радним данима и од
07.30 до 16.30 часова суботом.

4.4.

ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ, КАО И СЛУЖЕБНИКА
ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Седиште Научно технолошког парка, налази се у Нишу, у улици Александра Медведева бб
Телефон: 018 41 55 777
Адреса електронске поште: info@ntp.rs
За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у НТП Ниш, овлашћена је и
одговорна Станислава Симић, сарадник за ПР и маркетинг, тел.018 41 55 702, имејл:
stanislava.simic@ntp.rs
4.5.

КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛИЦА КОЈА СУ ЗАДУЖЕНА ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА И
ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА

Лице које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Станислава Симић –
сарадник за ПР и маркетинг, адреса електронске поште: stanislava.simic@ntp.rs
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4.6.

МОГУЋНОСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА ДРЖАВНОГ ОРГАНА И НЕПОСРЕДНОГ
УВИДА У РАД ДРЖАВНОГ ОРГАНА, НАЧИН УПОЗНАВАЊА СА ВРЕМЕНОМ И
МЕСТОМ ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА НА
КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО И ЕВЕНТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИЈАЊЕ
ОДОБРЕЊА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ
ДРЖАВНОГ ОРГАНА

Све седнице Скупштине Друштва, одржавају се у седишта Друштва, односно у просторијама НТП Ниш
које заказује директор писаним и/или електронским путем, у складу са одредбама Пословника о раду
Скупштине Друштва НТП Ниш.
Седнице могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице Скупштине Друштва одржавају се најкасније у року од три месеца након завршетка
пословне године.
Ванредне седнице Скупштине друштва одржавају се према потреби између редовних седница
Скупштине Друштва.
Седнице Скупштине могу сазивати и оснивачи/чланови Друштва који имају или заступају најмање 20%
гласачких права, ако Директор не прихвати њихов писмени захтев за сазивање седнице у року од 15
дана од дана подношења захтева.

4.7.

ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА ОБЈЕКТА КОЈЕ КОРИСТИ ДРЖАВНИ
ОРГАН И АКТИВНОСТИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА

Свако аудио и видео снимање комплекса Научно технолошког парка Ниш дозвољено је само и једино
уз претходну најаву и одобрење менаџмента НТП Ниш.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Почевши од 21.02.2020. године, а закључно са 31.03.2022. године на адресу Научно технолошког
парка Ниш пристигла су два захтева за доставу информација о јавном значају, које су се односиле на
спроведене јавне набавке. Све информације достављене су на увид у законски предвиђеном року.
Све информације везане за рад, пријем чланова као и догађаја које организује или учествују чланови
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НТП Ниш доступне су на званичном сајту Научно технолошког парка Ниш као и на званичним
друштвеним мрежама.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
ДРЖАВНОГ ОПРГАНА
Програм управљања и развоја Научно технолошког парка Ниш заснован је на релевантној законској
регулативи, стратегијама и актима Владе Републике Србије, осталих оснивача и органа и то:
• Закон о иновационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010, 55/2013) – који дефинише
појам научно-технолошког парка, утврђује надлежност за прописивање услова у погледу програмских,
просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству
научно-технолошког парка;
• Закон о потврђивању финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између
Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС - Међународни уговори”,
број 5/10 - нарочито део у коме су дефинисане обавезе Републике Србије утврђене чланом 6. тачка
6.05, подтачке (а) и (б), које се односе на задржавање права својине над средствима насталим
реализацијом Пројекта истраживање и развој у јавном сектору, као и обавезе Републике Србије да
одржава у сталној функцији научно-технолошки парк у складу са његовом првобитном наменом;
• Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36 од 27. маја 2011, 99 од 27. децембра
2011, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 5 од 20. јануара 2015, 44 од 8. јуна 2018, 95 од 8. децембра
2018, 91 од 24. децембра 2019.)
• Закон о науци и истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.49/2019) – који дефинише организације које
могу обављати научноистраживачку делатност;
• Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије 2016.-2020. године – која дефинише
планирање и остваривање дугорочних стратешких циљева, приоритета и праваца научног и
технолошког развоја;
• Стратегија паметне специјализације Републике Србије 2020. – 2027.;
• Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији 2020. – 2025.;
• Закључак Владе Републике Србије о усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу Научно технолошки парк Ниш, 05 Број 022-11497/2019 од 21.11.2019. године, и
• Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“ .
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Закључком Владе РС о усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
„Научно технолошки парк Ниш“, 05 Број 022-11497/2019 од 21.11.2019. године дефинисани су будући
правци развоја НТП Ниш за потребе убрзаног технолошког развоја Региона Источне и Југоисточне
Србије, као и Републике Србије са следећом визијом:
-

-

осмисли транспарентне механизме за привлачење (домаћих и страних) иновативних
технолошко - развојних компанија и развојних центара (компанија које већ имају производне
погоне у региону) и створи услове за њихов убрзан развој кроз повезивање са научноистраживачким организацијама, у складу са одредбама Закона о иновационој делатности;
створи услове за оснивање већег броја стартап и спиноф предузећа и њихов развој у сарадњи
и користећи модел Центра за иновативно предузетништво младих Стартап центар д.о.о. Ниш,
развије сетове услуга за стартап компаније и технолошко развојне компаније, на основу
анализе потреба, а којима ће бити обезбеђен континуирани раст,
идентификује приоритене потребе кључних циљних група и заинтересованих страна и у
складу са тим дефинише приоритетне активности НТП Ниш у области развоја иновационог
екосистема.

Кроз реализацију ових задатака очекује се да НТП Ниш оствари и:
• значајне ефекте на запошљавање младих високообразованих кадрова, као и да створи
услове за повратак наших стручњака из иностранства;
• повратни утицај на развој научно-истраживачких организација, пре свега Универзитета у
Нишу, али и осталих релевантних научно-истраживачких институција из приватног сектора,
кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу комерцијализације
иновација насталих у процесу истраживања и развоја;
• већу конкурентност привреде и раст извоза.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ДРЖАВНОГ ОРГАНА
Обавезе НТП Ниш произилазе из правног оквира у свему према наведеном у претходној тачки.
Научно технолошки парк Ниш спроводи све своје активности по плану, пре свега на подршци и развоју
нових производа и услуга како у технолошко-развојним компанијама тако и у стартап компанијама.
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Закључком Владе Републике Србије 05 број: 022-11497/2019 од 21.11.2019. године НТП Ниш је
одређен да управља објектом научно-технолошког парка изграђеном на парцели 1929/6 КО Црвени
Крст и у развије научно-технолошки парк у складу са законом и примерима добре европске праксе.
На основу Закона о иновационој делатности, НТП Ниш, на свом сајту, има објављен и стално отворен
Јавни позив стартпап и технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Ниш. Оцењивање
пристиглих пријава врши Комисија за оцењивање пријава пристиглих на Јавни позив за чланство у
НТП Ниш. Након спроведеног поступка Комисије, НТП Ниш доноси одлуку и закључује уговоре са
члановима о коришћењу инфраструктурних и стручних услуга.

8. ПРОПИСИ
Следећи позитивни прописи су релевантни за рад и у непосредној вези са активностима НТП Ниш:
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06);
2. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10 и 55/13.);
3. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,
44/2018 и 95/2018);
4. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
5. Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.
изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.);
6. Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон,
43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014,
91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018);
7. Закон о евиденцијама из области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 др. закон и 36/2009 - др. закон);
8. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06.- исправка,
18/10. и 112/15.);
9. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08,104/09.- др.закон,68/12.одлука УС и 107/12.);
10. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07);
11. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10);
12. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94
и 101/05, 30/10);
13. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и
57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља);
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14. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14. и 13/17.-одлука УС);
15. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01,
101/07, 92/2011);
16. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11, 119/12. и 29/16.одлука УС);
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12
и 45/13.-др.закон, 93/14,96/15. и 106/15.);
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС“ бр. 36/09, 32/13.);
19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05. и 91/15.);
20. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10), 20.
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ бр. 30/10);
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 – одлука
УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09,
107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13.);
23. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр., 57/11,
110/12-одлука УС, 119/12, 99/14,123/14,126/14.-одлука УС, 106/15. и 10/16.-др.закон);
24. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09. и 20/15.);
25. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09);
26. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 54/07,
104/09, 36/10);
27. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15. и 68/15.);
28. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ бр. 99/16.);
29. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13.-исправка, 108/13, 142/14,68/15.-др.закон,103/15. и 99/16.);
30. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,104/16.-др.закона и
108/16.);
31. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (
“Службени гласник РС”, бр. 24/12, 48/15. и 99/15.);
32. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11 –
одлука Уставног суда, 76/13-одлука УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15.-одлука УС);
33. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09).
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
9.1.

Врсте услуга
Врсте услуга које Научно технолошки парк пружа својим члановима одвојили смо у две
групе:
o Инфраструктурне услуге;
o Стручне услуге.
Инфраструктурне услуге подразумевају услуге:
• коришћења простора;
• коришћење сала;
• коришћење паркинг места;
• коришћење осталих заједничких просторија, као и
• пропратне услуге које ће бити пружене од стране НТП Ниш и/или лица које НТП
Ниш ангажује за потребе пружања наведених услуга у име и за рачун НТП Ниш,
а по одлуци НTП Ниш.

Стручне услуге које Научно технолошки парк пружа својим члановима:
1.1. Директан приступ базама знања
• приступ младим талентима Универзитета у Нишу-организацијом догађаја (до 2 пута
годишње),
• повезивање са истраживачима/професорима који се налазе у мрежи НТП Ниш.
1.2. Приступ финансијским фондовима
• информисање о доступним фондовима,
• основно саветовање у погледу приступа финансијским фондовима; повезивање са
инвеститорима и пословним сарадницима.
1.3. Саветовање
• основно саветовање за развој пословног модела,
• основно саветовање за заштиту интелектуалне својине,
• основно правно-административно саветовање,
• основно рачуноводствено саветовање.
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1.4. Сертификација
• основно саветовање у области сертификације производа/процеса/услуге.
1.5. Промоција
• оглашавање и промоција - у оквиру Комплекса, на сајту и друштвеним мрежама НТП
Ниш,
• промоција на студентским догађајима и сајмовима где је обезбеђено представљање
НТП Ниш,
• основна подршка у организацији догађаја,
• повезивање са медијима из мреже НТП Ниш.
1.6. Умрежавање и интернационализација
• успостављање веза са другим Члановима, институцијама и оснивачима НТП Ниш,
• организовање “Б2Б” догађаја са компанијама из мреже НТП Ниш,
• повезивање са осталим партнерима из мреже НТП Ниш у земљи и иностранству.
Термини „основно саветовање" и „основна подршка" који се користе за опис одређених Стручних
услуга означавају пружање услуге саветовања, односно подршке Члану у трајању до једног радног
сата по услузи и зависе од расположивor времена и ресурса НТП Ниш.

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Чланови НТП Ниш услуге користе на основу чланства, које се стиче по основу пријаве и испуњености
услова из Јавног позива стартап и технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Ниш. Јавни
позив за чланство је отворен стално, односно до попуне капацитета. Евалуација пријава се обавља
најмање на кварталном нивоу, а најчешће једном месечно.
Процедура за евалуацију пријава дефинише кораке које је неопходно обавити од момента
подношења пријаве компаније на Јавни позив до предлога Комисије о прихватању или одбијању
пријаве и доношења одлуке одлуке о пријему у чланство НТШ Ниш. Процедура обухвата следеће:
•
•

Пријем пријаве;
Процена административне подобности апликанта;
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•
•
•

Организовање састанка Комисије и интервјуа са кандидатима;
Доношење закључка Комисије и предлога за пријем у чланство НТП Ниш;
Одлука о пријему у чланство.

Пријем пријаве
Пријаве се могу поднети на следећи начин:
• У електронској форми путем имејл адресе javnipoziv@ntp.rs слањем пријавног
обрасца и пратеће документације са линка Научно-технолошки парк Ниш (ntp.rs) из
дела Пријава;
• У писаној форми поштом на адресу Ул. Александра Медведева бб, 18115 Ниш;
• Лично, у просторијама Научно технолошког парка Ниш.
Оцењивање пристиглих пријава обавља стручна Комисија именована од стране НТП Ниш.

Комисија за оцењивање пријава пристиглих на Јавни позив за чланство у НТП Ниш
Научно технолошки парк Ниш донео је дана 15.05.2020. године Одлуку о именовању Комисије за
оцењивање пријава пристиглих на Јавни позив за чланство у НТП Ниш са задатком да изврши преглед
свих пристглих пријава, проверу административне подобности, обављање интервјуа са сваким
кандидатом, оцењивање и рангирање пристиглих пријава. Како су за обављање напреднаведног
посла потребна посебна знања и стручна оспособљеност, а на основу професионалних референци и
струћности за чланове Комисије изабрани су:
-

Иван Весић, оснивач и CEO компаније VetCloud, ментор Eleven Startup Accelerator;
проф. др Тадија Ђукић, декан Економског факултета Универзитета у Нишу;
проф. др Драган Манчић, декан Електронског факултета Универзитета у Нишу;
Бојан Митић, оснивач и CEO компаније Fazi&Triple Crown;
Милица Стојановић,Managing Director, Seavus д.о.о.

Општи услови учешћа
Право учешћа на Јавном позиву имају сви регистровани привредни субјекти који се баве развојем
нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга у функцији задовољења тржишних
потреба и њихово пословање одговара намени НТП Ниш (иновативност, трансфер технологије, раст
конкурентности, повећање извоза и стварање нових радних места).
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Након доношења Одлуке о пријему у чланство, а до момента увођења у простор, да би компанија
постала члан НТП Ниш мора имати регистровано седиште или огранак у Нишу.
За остваривање права на чланство као стартап компанија услов је да иста не може постојати дуже од
две године у моменту слања пријаве.
Детаљније информације налазе се у одељку Пријава на сајту www.ntp.rs

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У табели у наставку је преглед података о пруженим услугама у 2022. години из тачке 9.1
Информатора које су за потребе прегледа груписане према типу услуге:

Преглед активности
Р. бр.
1

2

3

Тип услуге
Директан приступ
базама знања

Опис
приступ младим талентима
Универзитета у Нишуорганизацијом догађаја;
повезивање са
истраживачима/професорима
који се налазе у мрежи НТП
Ниш
Приступ финансијским информисање о доступним
фондовима
фондовима;
основно саветовање у
погледу приступа
финансијским фондовима;
повезивање са
инвеститорима и пословним
анђелима
Саветовање
основно саветовање за
развој пословног модела;
основно саветовање за
заштиту интелектуалне
својине;

Април
2022.
Број активности

2

1

5
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4
5

6

основно правноадминистративно
саветовање;
основно рачуноводствено
саветовање
Сертификација
основно саветовање у
области сертификације
производа/процеса/услуге
Промоција
оглашавање и промоција - у
оквиру Комплекса, на сајту и
друштвеним мрежама НТП
Ниш;
промоција на студентским
догађајима и сајмовима где
је обезбеђено представљање
НТП Ниш;
основна подршка у
организацији догађаја;
повезивање са медијима из
мреже НТП Ниш
Умрежавање и
успостављање веза са
интернационализација другим Члановима,
институцијама и оснивачима
НТП Ниш;
организовање “B2B” догађаја
са компанијама из мреже
НТП Ниш;
повезивање са осталим
партнерима из мреже НТП
Ниш у земљи и иностранству

/

18

2

НТП Ниш je у току апррила месеца, поштујући епидемиолошке мере и ограничења која намеће
пандемија коронавируса организовао је осамнаест догађаја намењених члановима и НТП Ниш и
ширем аудиторијуму.
Наставило се са подршком градских и регионалних иницијатива које се тичу развоја иновативне
привреде и технолошког предузетништва у којима је НТП Ниш партнер у организацији.
Организована су индивидуална саветовања и менторство пружањем стручне помоћи
члановима НТП Ниш кроз индивидуалне састанке са компанијама члановима. У току је и креирање
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посебних програма за развој пословања стартап компанија као и побољшања и даљег усавршавања
технолошко-развојних компанија. Настављена је фаза 1 другог циклуса Rasing Starts програма, који је
креиран кроз пројекат Технопарк Србија 2, који подржава Влада Швајцарске,а спроводи Научнотехнолошки парк Београд у партнерству са Научно технолошким парком Ниш и Научно технолошким
парком Чачак. Одржано је четири радионица у оквиру овог програма подршке.
НТП Ниш је 24.04.2020. године расписао Јавни позив за чланство у Научно технолошком парку
Ниш за стартап и технолошко-развојне компаније.
Комисија за пријем у чланство у НТП Ниш након окончања деветог пресека Јавног позива
одржаног у марту месецу донела је одлуку за пријем у чланство 1 стартап компаније, 2 технолошкоразвојне и 2 виртуелне компаније чланице, с којима је у току поступак потписивања Уговора о пријему
у чланство.
У НТП Ниш тренутно је усељено 20 стартап компанија, које упошљавају 102 радника, као и 17
технолошко-развојних компанија са око 372 запослених и 11 компанија које имају потписан Уговор о
виртуелном чланству. Сумирајући напред наведене резултате долази се до закључка на крају
новембра 2021. године из објекта Научно технолошког парка Ниш ради 474 запослених.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
12.1.

Пословање у 2020. години

У 2020. години завршена је изградња објекта и Научно технолошки парк Ниш је почео са радом. У
склопу припрема за развој Научно технолошког парка Ниш, Влада Републике Србије донела је
Закључак број: 022-11497/2019 дана 21.11.2019. којим је препоручен низ активности надлежним
институцијама у циљу оснивања привредног друштва за управљање Научно технолошким парком
Ниш и развоја парка. На основу Закључка Владе у партнерству Владе Републике Србије, Града Ниша
и Универзитета у Нишу основано је и у Агенцији за привредне регистре 21.2.2020. године
регистровано привредно друштво Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш (у даљем тексту: НТП
Ниш). Након регистрације друштва формирани су у складу са оснивачким актом и органи друштва.
Поред отежаних околности изазваних пандемијом Kорона вируса у 2021. години одржано је преко 50
релевантних догађаја. Настављена је сарадња са приватним компанијама које се баве иновационом
делатношћу, Факултетима Универзитета у Нишу, приватним акредитованим високо-образовним
институцијама, студентским организацијама и најзначајнијим локалним, регионалним и националним
заинтересованим странама.
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Регионална мрежа НТП Ниш за развој иновативне привреде и технолошког предузетништва
проширена је новим организацијама члановаима, а активности НТП Ниш у организацијама IASP
(међународна асоцијација научно-технолошких паркова), НАЛЕД и, нарочито, EIT Climate-KIC су
интензивиране.
У 2021. години заокружен је поступак израде три кључна документа за даљи развој Научно
технолошког парка Ниш: Развој пословног модела, Листа кључних услуга и Стратегија развоја
Научно технолошког парка Ниш. У том процесу идентификоване су и визија и мисија, које се
базирају на предлозима мисије и визије које су идентификоване у процесу сазревања идеје о
изградњи и развоју Научно технолошког парка у Нишу.

12.2.

План за 2022. годину:

Програм пословања са финансијским планом за 2022. годину формиран је на седници
Скуптшине Друштва Научно технолошки парк Ниш одржаној 24.12.2021. године. На основу
пројектованих прихода и трошкова за 2021. годину, у наредној табели дат је измењен приказ
пројекције пословног резултата.
Табела 1. Структура планираних прихода за 2022. годину
Година

2022.
ИСКОРИШЋЕНОСТ
КАПАЦИТЕТА

Попуњеност технолошко-развојним компанијама (%)
Попуњеност стартап компанијама (%)
Попуњеност - партнери који пружају услуге члановима и посетиоцима НТП Ниш –
приземље и подрум (%)

100
90
70

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
Приходи по основу накнаде за коришћење пословног простора
Приходи по основу накнаде за пропратне услуге
Субвенција и суфинансирање обављања делатности у 2022. – Град Ниш
Субвенција и суфинансирање обављања делатности у 2022. – Република Србија
Остали приходи укључујући и пројекте
Пренета неутрошена средства из 2021. године
Укупни приходи
Удео сопствених прихода
Удео сопствених прихода (%)

40.000.000,00
20.000.000,00
16.500.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
131.500.000,00
95,000,000.00
72.24 %
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Табела 2. Структура планираних расхода за 2022. годину
СТРУКТУРА РАСХОДА
ИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА
Попуњеност технолошко-развојним компанијама (%)
Попуњеност стартап компанијама (%)
Попуњеност - партнери који пружају услуге члановима и посетиоцима НТП Ниш –
приземље и подрум (%)
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације и резервисања
Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали расходи
Улагања у сталну имовину
Укупно планирани расходи:
Планирани пословни резултат

100
90
70

18.550.000,00
32.200.000,00
21.370.000,00
500.000,00
34.540.000,00
300.000,00
200.000,00
23.690.000,00
131.350.000,00
150.000,00

Као пословни резултат предвиђена је добит од 150.000,00 динара, с тим да добит неће бити
исплаћивана оснивачима већ, у складу са оснивачким актом реинвестирана у остваривање циљева
друштва.

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш је у априлу 2022. године спровео једну набавку друштвених и других
посебних услуга чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 15.000.000,00 динара без
ПДВ и наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона, већ се примењују одредбе
Правилника о набавкама наручиоца.
У истом периоду, Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш је покренуо и две набавке велике вредности.

14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
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У априлу 2022. године у НТП Ниш запослено је 12 радника са високом стручном спремом на
неодређено време, и три радника на одређено време. Просечно исплаћена месечна бруто зарада (са
свим накнадама) износила је 134.740,14 динара, односно нето 82.662,66 динара.

15. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Научно технолошког парка Ниш чува се у просторијама Научно технолошког парка Ниш
(Ул. Александра Медведева бб), код лица које је непосредно задужено за пријем и завођење
документације, уз примену одговарајућих мера заштите, односно у закључаним орманима.
Документација у електронској форми се чува у рачунарима заштићеним од вируса уз помоћ антивирус програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ носачу информација нема нико осим
службеног лица које ради на предмету. Копија документације у електронској форми се чува на за то
предвиђеним магнетним медијумима.
Финансијска документација се чува у просторијама НТП Ниш код лица које је непосредно задужено за
финансије и рачуноводство.
Архива са предметима и деловодна књига налазе се код лица које је непосредно задужено за пријем
и завођење документације у пословним просторијама НТП Ниш, Ул. Александра Медведева бб, трећи
спрат.

16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
На веб страни НТП Ниш благовремено се објављују најаве догађаја у организацији НТП Ниш, као и
конкурси намењени иновативним технолошким компанијама и стартаповима. Такође, на наведеној
страни се налазе детаљније информације о услугама које НТП Ниш пружа како члановима, тако и
привредним субјектима који нису чланови НТП Ниш, а према природи делатности коју обављају
потпадају под потенцијалне кориснике услуга. На истој се налазе и подаци о компанијама члановима,
како о стартап, тако и о технолошко-развојним компанијама.
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17. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋУЈЕ ПРИСТУП
У складу са Законом о слободном приступу информација од значаја, приступ је омогућен свим
информацијама које су њиме одређене, уз претходни писани захтев, уз обавезно поштовање заштите
података личности.

18. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
У току априла 2022. године у Научно технолошком парку Ниш није поднет ниједан захтев за слободан
приступ информацијама од јавног значаја.
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