
 
  

  
 

ЗЕЛЕНА СТАРТАП ШКОЛА 
-правила програма- 

 
 
Пријављивање тимова за учешће у Зеленој стартап школи траје од 24. новембра до 2. децембра 
2022. године у 23:59 и врши се путем попуњавања онлајн апликације. 
 
На позив се могу јавити тимови са најмање два, а највише пет чланова. Тим мора да има бар 
једног пунолетног члана, док најмлађи члан тима мора да има најмање 16 година. 
 
У програму може да учествује максимално 10 тимова. Организатор задржава право да од свих 
пријављених тимова одабере и мање 10 тимова за учешће, који по слободној процени 
Организатора могу да одговоре на изазове задате у оквиру програма.  
 
Критеријуми за одабир укључују: 

• структура, тј. разноврсност тима; 

• иницијална идеја са којом тим долази и њена релевантност у односу на постављене 
изазове; 

• потенцијал тима да имплементира идеју уколико буду одабрани као победници. 
 
Пријављени тимови, путем електронске адресе наведене у пријави, добијају информацију о 
избору у року не дужем од 36 сати од момента затварања пријава. 
 
У случају одустајања тима од учешћа у програму, тим је дужан да о томе обавести организатора 
најкасније 24 сата пре почетка програма, ради могућности одабира новог тима. 
 
Целокупни програм Зелене стартап школе ће се одржати у просторијама Научно-технолошког 
парка Ниш, на адреси Александра Медведева 2а, Ниш (даље: ”НТП Ниш”), у периоду од 05.12. 
до 11.12.2022. године. 
 
Тимови који су прошли селекцију потписују Уговор о похађању Зелене стартап школе, а по 
завршетку програма сви учесници добијају Сертификате о похађаном програму. Програм 
Стартап школе препознат је као Програм обуке признат од стране Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) на основу Меморандума о сарадњи који су потписали НТП Ниш и НСЗ. 
 
Презентације и предавања су организовани од стране локалних експерата, тима НТП Ниш и 
чланова НТП Ниш и реализују се у складу са Програмом кроз седам дефинисаних модула. 
 
Чланови тимова имају обавезу да буду присутни на најмање 80% модула и предавања, уз 
обавезно присуство бар једног члана тима. 
 
 
 



 
  

  
 

 
Завршница програма - хакатон 
 
Завршница програма, тј. Хакатон ће бити одржан у просторијама НТП Ниш у периоду од 10.12. 
до 11.12.2022. године. Тимовима ће бити на располагању 24 сата за тимски рад, размену идеја 
и креирање концептуалног решења. 
 
Тимови који учествују на хакатону морају да на завршници програма, тј. на крају хакатона 
испоруче доказ концепта решења изазова на коме су радили током трајања читавог програма.  
 
Доказ концепта представља увид да ли описани концепт може да има практичну примену тј. 
да ли на основу њега може бити развијен производ. Очекује се, пре свега, доказана 
технолошка изводљивост - приказ функционалности и верификација концепта који се може 
постићи у развоју кроз документ који описује карактеристике предложеног технолошког 
решења или експеримента. То може бити у облику скице производа, исписаних разрађених 
карактеристика или функционисање процеса у оквиру апликације и сл. 
 
Презентација решења (Pitch) ће бити одржана пред стручним жиријем 11.12.2022. године. 
Тиму је за презентацију решења на располагању 5 минута. Након презентације,  жирију је на 
располагању не више од 10 минута за постављање додатних питања тиму. 
 
Тимови који ће бити награђени биће изабрани од стране жирија на основу следећих 
критеријума: 

• Одрживост решења и могућност решења да допре до шире популације; 

• Изводљивост имплементације решења; 

• Релевантност решења у односу на постављени изазов; 

• Иновативност решења; 

• Капацитет тима и могућност да даље развијају решење; 

• Тимски рад и презентација. 
 
Све горе наведене критеријуме чланови жирија имају право да примене по својој слободној 
процени и тако оцене решење. Коначна одлука жирија обухватиће оцене сваког члана жирија. 
Одлука жирија о награђеним решењима биће саопштена на крају хакатона. 
 
Додељују се укупно три награде за три најбоља решења.  

1. место добија 3.500 евра (уз могућност додатног награђивања) 
2. место добија 2.500 евра 
3. место добија 1.500 евра 

 
Износи награда су дати са свим припадајућим порезима. Приликом преузимања награда, 
награђени чланови тима су у обавези да потпишу пријем награде. 
 



 
  

  
 

Износ награде чланови тима између себе расподељују по сопственом договору. Ради 
отклањања сумње, организатор се доделом награде тиму, ослобађа свих својих обавеза према 
тиму као целини и сваком појединачном члану тима. 
 
Након хакатона, победнички тим добија могућност за додатну финансијску подршку у висини 
од 7.500 евра (са припадајућим порезима) како би до 23. децембра 2022. године развио и 
испоручио функционални прототип заснован на награђеном концепту. 
 
Прототип представља први, рани примерак/модел производа који је развијен у циљу 
тестирања самог концепта и даљег развоја, односно усавршавања крајњег производа. 
 


