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Пријавни образац за чланство у Научно технолошком парку
Чачак, за технолошко- развојне компаније
Технолошко-развојне компаније
У складу са условима Јавног позив, конкуришете као (означити поље испред
тврдње):
Компанија основана пре више од годину дана:
● Компанија која своје развојне активности или целокупно пословање
планира да премести у НТП Чачак;
● Већ основано зависно друштво1/огранак/представништво у Србији;
● Матична компанија2 која за спровођење програма у НТП Чачак оснива
зависно друштво/огранак/представништво у Србији;
Новооснована компанија:
● Компанија која своје развојне активности или целокупно пословање
планира да премести у НТП Чачак;
● Већ основано зависно друштво/огранак/представништво у Србији;
● Матична компанија која за спровођење програма у НТП Чачак оснива
зависно друштво/огранак/представништво у Србији;
Конкуришете за:
● Пуно чланство
● Виртуелно чланство

Зависно друштво: (i) са већинским учешћем предметне стране компаније у основном капиталу тог зависног друштва, на начин
да, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у том зависном друштву;
(ii) над којим предметна страна компанија има контролу у облику права или могућности те стране компаније, да, самостално
или са другим лицима која са њим заједнички делују, врши контролни утицај на пословање зависног друштва било путем
учешћа у основном капиталу, било путем уговора или права на именовање већине директора, односно чланова управног и/или
надзорног одбора.

1

Матичном компанијом се сматра већински оснивач-члан, односно већински власник (детаљније у оквиру напомене број 1,
код описа компаније која је оснивач и/или има контролу над зависним друштвом)

2
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Упутство за попуњавање
Заинтересоване компаније- кандидати могу се пријавити за чланство у НТП-у
Чачак, попуњавањем пријавног обрасца и достављањем прилога наведених на
крају пријавног обрасца.
У складу са правилима Јавног позива, за чланство у НТП-у Чачак могу конкурисати
технолошке компаније која се баве развојем нових или унапређењем постојећих
производа, процеса и услуга, и то: микро, мале и средње компаније3, као и велике
компаније за смештање својих развојних одељења.
Како би се оцењивање спровело на најбољи могући начин, потребно је
демонстрирати иновативни, кадровски, финансијски и управљачки потенцијал
компаније која аплицира, као и јасно образложити пословни модел који ће се
реализовати у НТП-у Чачак.
Уколико је компанија које конкурише основана пре мање од 3 године од дана
подношења пријаве и самим тим не поседује податке о свом пословању за
временски период који се тражи у овом обрасцу, потребно је попунити образац са
подацима који су доступни и/или плановима за раст, а као прилог пријави
компанија може кроз презентацију пословног модела (PPT или други облик)
доставити додатне информације које могу допринети евалуацији пријаве, попут
референци матичне компаније, уколико је у питању ћерка компанија и томе сл.
Уколико је компанија која конкурише зависно друштво/огранак/представништво,
у Пријавни образац уноси податке којима располаже у тренутку подношења
пријаве, док податке у вези са запошљавањем и финансијским показатељима
потребно да попуни за матичну компанију/оснивача (табела број 2 у одељку „Тим“
и табела број 2 у одељку „Раст компаније на годишњем нивоу“).
Сва поља за попуњавање у обрасцу су обавезна. Прецизност и јасноћа података
датих у пријавном обрасцу ће бити од кључног значаја за евалуацију пријаве.

3У

складу са Законом о рачуноводству ("Сл. Гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018), микро су она правна лица која не прелазе два
од следећих критеријума: 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)
350.000 ЕУР у динарској противвредности; мала су она правна лица која прелазе два критеријума наведена код микро правних
лица, али не прелазе два од следећих критеријума: 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 прелазе два
критеријума наведена код малих правних лица, али не прелазе два од следећих критеријума: 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 два критеријума наведена за средња правна лица.
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Основни подаци
Назив компаније
Матични број
Интернет страница
Сектор пословања
Одговорно лице
Контакт
Иновативни производ/услуга

(Опишите у једној реченици иновацију коју развијате)

Тим
Да ли је тим успостављен и развијен?

*Молимо опишите да ли је тим успостављен (минимум два члана) и развијен – мултидициплинаран са јасно
подељеним улогама и посвећеношћу чланова тима развоју производа-опишите степен ангажованости чланова
који раде на развоју иновативног производа/услуге, као и искуством оснивача и/или чланова тима у
предузетништву

Табела 1:Наведите број чланова тима у претходном периоду пословања (до три године), као
и план раста чланова:
*У случају да је у питању новооснована компанија или компанија која послује мање од три године попуњавају се
подаци за године пословања компаније и планирани раст
Текућа
Т-2
Т-1
Т+1
Т+2
Показатељ
година

Број стално запослених
Број ангажованих
Број практиканата
Табела 2:Наведите број чланова тима матичне компаније у претходном периоду пословања
(до три године), као и план раста чланова тима:
Показатељ
Број стално запослених
Број ангажованих
Број практиканата

Т-2

Т-1

Текућа
година

Т+1

Т+2
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Развој иновативног производа/услуге
Опиштите иновативни производ/услугу коју развијате

*Опишите који проблем на тржишту решавате и шта је јединствена предност вашег решења у односу
на постојећа (индиректна и директна конкуренција) и шта ваше решење чини иновативним
(технологија, пословни модел, процес, итд). Уколико развијате више иновативних решења опишите
до 3 најрелевантнија. У том случају потребно је на питања испод одговорити за свако решење посебно

У којој сте фази развоја производа?

*Уколико развијате више решења означите фазу
развоја за 3 најважнија решења назначавајући њихове
називе

Пословна идеја
Прототип
MVP
Готов производ

Назив производа
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Развој иновативног производа/услуге
Да ли је производ комерцијализован?

*Опишите ко су ваши купци, колико до сада купаца имате као и на којим тржиштима. Уколико
производ још увек није комерцијализован наведите ко су потенцијални купци вашег производа (B2B
или B2C, величина тржишта, тржишна сегментација и томе сл) и опишите стратегију раста.

Да ли компанија има заштићена права интелектуалне својине?

*Наведите да ли је у питању поднета патентна пријава, патент, жиг, индустријски дизајн, итд.

Да ли је компанија
производ/услугу?

добила

инвестицију

или

награде

за

иновативни

*Наведите износ инвестиције као и тип инвестиције (грант, акцелератор, VC, бизнис анђели, донације,
ваучери, финансирање матичне компаније новооснованој кћерки компанији и сл.), као и назив
награде.
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Раст компаније на годишњем нивоу
Табела 1: Наведите износ укупних прихода и извоза у претходном пословању као и
планирани раст
Показатељ

Година

Т-2

Т-1

Т

Т+1

Т+2

Т+3

Укупни приход (у РСД)
Укупни извоз (у РСД)
*У случају да је у питању новооснована компанија или компанија која послује мање од три године, попуњавају се
подаци за године пословања компаније и планирани раст

Табела 2: Наведите износ укупних прихода и извоза у претходном пословању матичне
компаније као и планирани раст
Показатељ

Година

Укупни приход (у РСД)
Укупни извоз (у РСД)

Т-2

Т-1

Т

Т+1

Т+2

Т+3

Др Драгише Мишовића 169 • 32000 Чачак, Србија
T. +381 32 55 90 410 +381 32 55 90 411
ntp.cacak@gmail.com • www.ntpcacak.rs

Сарадња са Научно истраживачким организацијама
Да ли имате заједнички пројекат са научно-истраживаким орагнизацијама?

*Наведите назив пројекта и назив научно-истраживачких организација (НИО) са којима сарађујете на
пројекту

Да ли сте добили иновациони ваучер или на други начин ангажовали експерте из
НИО?
*Наведите износ и назив НИО из које експерт долази

Да ли сте користили лабораторије у оквиру НИО?

*Наведите назив лабораторије и/или НИО и услове коришћења

Да ли сте организовали заједнички догађај са НИО?
*Наведите назив догађаја и кратко опишите тип сарадње

Друго (наведите):
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Потребе за услугама у НТП-у Чачак
Означите потребне ставке
Производно- халски простор (колико м2)
Канцеларијски простор (колико м2)
Сале за састанке
НТП лабораторија
Саветовање у погледу развоја пословног модела
Приступ бази CV-јева
B2B и умрежавање
Промоција и видљивост
Умрежавање са НИО
Саветовање у области права и финансија
Саветовање у области заштите интелектуалне својине
Приступ изворима финансирања
Друго:
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Уз Образац потребно је доставити следеће прилоге:
● редовне годишње финансијске извештаје за претходне три године или за
године у којима је компанија пословала (уколико је регистрована пре мање
од три године);
● биографије чланова тима који ће стицањем статуса члана у НТП Чачак
спроводити предложени пословни програм;
● презентацију (PPT или друга форма) свих сегмената пословног модела:
проблем који производ решава, опис решења тј. иновативности производа –
са фотографијама или линковима, циљне групе тј. профил идеалног купца,
сегментација тржишта, референце тј. постојеће резултате у погледу
партнерстава, инвестиција, награда итд, преглед прихода и расхода у
наредном периоду и представљање тима.
Попуњавањем и достављањем овог обрасца потврђујем да сам упознат/а и
сагласан/на са условима Јавног позива технолошко-развојним компанијама за
чланство у НТП-у Чачак; с тим у вези изјављујем под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да компанија-кандидат чијим сам овлашћени заступник
испуњава услове за учешће који су наведени у Јавном позиву у делу Право учешћа
као и да су сви подаци у овом пријавном обрасцу истинити.
Потврђујем, такође, да сам прочитао/ла обавештење о обради података о
личности које је објављено на веб презентацији НТП-а Чачак и својим потписом
и/или достављањем ове пријаве дајем сагласност да се моји подаци могу
обрађивати у сврху оцењивања пријаве за чланство.

Име и презиме овлашћеног заступника:___________________________________
Функција:________________________________
Контакт информације:______________________________________________________

