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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК ДОО
Адреса: Николе Тесле 42, 32000 Чачак
Матични број: 20793112; ПИБ: 107393266
Научно технолошки парк Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) је друштво са
ограниченом одговорношћу, основано у складу са српским правом и
регистровано у регистру привредних субјеката при Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под матичним бројем 20793112. НТП Чачак
регистрован је као организација за пружање инфраструктурне подршке
иновационој делатности у Регистру иновационе делатности Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, под ознаком РПДИП 11/2014.
Телефон: 032/5590 410 и 032/5590 411
Адреса електронске поште: info@ntpcacak.rs
ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ
САДРЖИ ИНФОРМАТОР
За сачињавање и тачност Информатора, у НТП Чачак овлашћен је и одговоран
Мирко Пешић, в.д. директора, тел. 060/5590 410, e-мaил: manager@ntpcacak.rs.
ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА, ОДНОСНО ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЛИ
ДОПУНЕ ИНФОРМАТОРА И ПОЈЕДИНИХ ЊЕГОВИХ ДЕЛОВА
Последње измене и допуне Информатора сачињене су у априлу 2021. године.

ПОДАЦИ О ДОСТУПНОСТИ
ФИЗИЧКОМ ОБЛИКУ

ИНФОРМАТОРА

У

ЕЛЕКТРОНСКОМ

И

Информатор је у електронској форми доступан на web страни НТП Чачак
www.ntpcacak.rs и у штампаном облику у просторијама НТП Чачак, у Чачку, ул
Драгише Мишовића 169, други спрат, канцеларија број 310, од 08:00 до 16:00 сати.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Управљање привредним друштвом НТП Чачак је једнодомно. Органи друштва су
Скупштина и Директор. На основу чл. 19. Уговора о оснивању друштва, који је израђен у
складу са одредбама Закона о привредним друштвима, одређене су надлежности
Скупштине и директора привредног друштва. Поред осталих надлежности, Скупштина
НТП Чачак одлучује о плановима и програмима рада и пословању друштва. Скупштину
друштва чине овлашћени представници оснивача друштва са правом одлучивања у
складу са уделом у основном капиталу и то: Република Србија 40%, Град Чачак 40%,
Факултет техничких наука 4%, Агрономски факултет Чачак 4%, Институт за воћарство
Чачак 4% , пословно удружење послодаваца Унија Чачак 2000 4% и ПУ Градац 97 4%.
Организациона структура НТП Чачак је приказана графиконом у наставку:

4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ЧАЧАК

ГРАД ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ВОЋАРСТВО ЧАЧАК

ПУ УНИЈА ЧАЧАК 2000

ПУ ГРАДАЦ 97

ДИРЕКТОР

МЕНАЏЕР ЗА РАЗВОЈ
ПОСЛОВАЊА

СЛУЖБА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

ТЕХНИЧКИ САРАДНИК

ПР И МАРКЕТИНГ
МЕНАЏЕР

ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏЕР

САРАДНИК НА
ПРОЈЕКТИМА

КООРДИНАТОР
СТАРТАП ЦЕНТРА

САРАДНИК

САРАДНИК

Организациона структура НТП Чачак

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Чланом 14. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП
Чачак дефинисано је да су органи Друштва Директор и Скупштина.
3.1 ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА
В.д. директора НТП Чачак је Мирко Пешић.
Адреса електронске поште: manager@ntpcacak.rs
Уговором o оснивању НТП Чачак дефинисане су надлежности директора Друштва
(члан 24. Уговора):
Директор Друштва надлежан је за:
1. заступање друштва и организвање и вођење послова друштва у складу са
2. законом, овим оснивачким актом и одлукама скупштине Друштва;
3. утврђивање предлога пословног плана;
4. сазивање седнице скупштине;
5. спровођење одлука скупштине
6. закључење уговора о кредиту уз претходну сагласност скупштине Друштва;
7. стара се о извршењу обавеза Друштва као регистрованог субјекта иновационе
делатности, у складу са законом;
8. доноси опште акте, ако законом или другим прописом није предвиђено да их
доноси скупштина Друштва.
9. Директор Друштва је одговоран за уредно вођење пословних књига и унутрашњи
надзор пословања.
10. Директор Друштва одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.
11. Директор Друштва је обавезан да води евиденцију о свим донетим одлукама
Скупштине оснивача НТП Чачак.

3.2 ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
Скупштину Друштва чине оснивачи Друштва. Овлашћења Скупштине врше
оснивачи, преко овлашћених представника. Надлежни орган оснивача одређује
лица која представљају оснивача у Скупштини Друштва, тако што Влада Републике
Србије именује 3 представника, Град Чачак 3 представника, Факултет техничких
наука Чачак 1 представника, Агрономски факултет Чачак 1 представника, Институт
за воћарство Чачак 1 представника и пословна удружења „Градац 97“ и „Унија
2000“ по једног представника. Састав и овлашћења Скупштине Друштва су
дефинисани члановима 16.-20. Уговора о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу НТП Чачак.
Скупштина Друштва има следеће надлежности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

доноси измене оснивачког акта ;
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 о свакој емисији
хартија од вредности;
одлучује о расподели добити и начину покрића губитака;
именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад;
именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ;
одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за
покретање стечајног поступка од стране друштва;
именује ликвидационог управника и 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;
одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
одлучује о повлачењу и поништењу удела;
даје прокуру;
одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору
са прокуристом, као и у спору са директором;
одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору
против члана друштва;
одлучује о статусним променама и променама правне форме;
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.

Скупштина Друштва за сваку календарску годину доноси одлуку о висини износа који се
сматра вредношћу из става 1. тачка 22) овог члана.
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Одлуке из става 1. тачке 1) 8), 15, 19) овог члана, Скупштина Друштва доноси уз
сагласност оснивача/чланова Друштва.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
НТП Чачак обезбеђује да:
-

се на интернет страни www.ntpcacak.rs објављују ажурни сви, законом
прописани подаци, као и обрасци, упутства и све друге релевантне
информације (физичка и електронска адреса и контакт телефони);
све релевантне информације могу се добити и позивом на контакт
телефоне, те доласком у НТП Чачак.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Закључно са 15.04.2021. године НТП Чачак није добио захтев за пружање
информација од јавног значаја.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
НТП Чачак послује у складу са:
•

•
•
•
•
•
•
•

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 истручних капацитета под
којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству НТ парка;
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. године;
Стратегија развоја вештачке интелигенције у РС 2020. – 2025. године;
План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020. – 2022. године;
Комуникациони план града Чачка за период од 2020. – 2025. године.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
Обавезе НТП Чачак произлазе из правног оквира у свему према наведеном у претходној
тачки.
У вези са наведеним, НТП Чачак, према плану, спроводи своје активности, пре свега на
подршци развоју нових производа и услуга у иновативним технолошким развојним
компанијама, као и стартап компанијама:

Информатор о раду НТП Чачак, април 2021. година
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Јавни позив технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Чачак је стално
отворен; Комисија за евалуацију пријава и избор чланова разматра пристигле пријаве на
месечном нивоу;
Подршка стартап компанијама у оквиру Програма подршке развоја иновативних
делатности и самозапошљавања незапослених лица – програм сарадње НТП Чачак са
Градом Чачком на подстицању самозапошљавања и иновативних делатности;
На основу Закона о иновационој делатности, НТП Чачак, на свом сајту, има објављен и
стално отворен Јавни позив технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Чачак.
Оцењивање пристиглих пријава врши Комисија за евалуацију пријава и избор чланова НТП
Београд. Након спроведеног поступка Комисије, НТП Чачак закључује уговоре са
члановима о коришћењу инфраструктурних и стручних услуга.

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Следећи позитивни прописи су релевантни за рад и у непосредној вези са
активностима НТП Чачак:
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06);
2. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/2005, 18/2010 и
55/2013.);
3. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.
закони, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
4. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон);
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., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/2020);
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,
95/2018, 86/2019 и 153/2020);
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. 110/2005, 50/2006
- испр., 18/2010, 112/2015 и 49/2019 - др. закон);
9. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018);
10.Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/2007);
10. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 аутентично тумачење);
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 - испр.);
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна
повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“
бр. 43/2001, 101/2007, 92/2011);
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8

15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011,
119/2012, 29/2016 - одлука УС и 66/2019);
16. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/2019);
17. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 32/2013.);
18. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015
и 113/2017 - др. закон);
19. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/2010);
20. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник
РС“ бр. 30/2010):
21. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр.
34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон,
63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,
75/2014,142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС и 86/2019);
22. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 25/2019);
23. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015,
87/2018 и 87/2018 – др. закони);
24. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009);
25. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
26. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019);
27. Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ бр.
28. 149/2020);
29. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закони,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
30. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014,104/2016.-др.закона и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020.);
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. 16/2018);
32. Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/2019 и 88/2019);
33. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09);
34. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр.
15/2016, 68/2020 и 136/2020).
35. Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС“ бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021,
17/2021, 19/2021 и 22/2021)

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
9.1 ВРСТЕ УСЛУГА
НТП Чачак својим члановима пружа следеће услуге:
1. инфраструктурне услуге,
2. стручне услуге.
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Инфраструктурне услуге обухватају коришћење простора и осталог садржаја у
заједничким просторијама.

Стручне услуге обухватају следеће услуге:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директан приступ базама знања,
Сарадња науке и привреде
Приступ финансијским фондовима,
Промоција,
Умрежавање и интернационализација,
Саветовање:
• основно саветовање за развој пословног модела,
• основно саветовање за заштиту интелектуалне својине,
• основно правно-административно саветовање,
• основно рачуноводствено саветовање.

10.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Чланови НТП Чачак услуге користе на основу чланства, које се стиче по основу пријаве
и испуњености услова из Јавног позива технолошко-развојним компанијама за
чланство у НТП Чачак. Као што је наведено у тачки 7. овог Информатора, Јавни
позив је стално отворен и евалуација пријава се обавља на месечном нивоу.
Поступање по пријавама се врши на основу Процедуре за евалуацију.
Процедура за евалуацију пријава дефинише кораке које је неопходно обавити од
тренутка пријављивања компаније на Јавни позив до доношења Одлуке Комисије о
прихватању или одбијању пријаве. Процедура обухвата:
•
•
•
•

Пријем пријаве,
Правни основ за рад Комисије за евалуацију пријава и избор чланова,
Организовање састанка Комисије,
Документа за евалуацију.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
НТП Чачак пружа услуге из различитих области пословања, а у складу са Законом о
иновационој делатности Сл Гласник број 110/2005, 18/2010 и 55/2013), Законом о
привредним друштвима (Сл Гласник бр. 36/2011, 99/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018,
95/2018 и 91/2019).
Табела 1: Приказ услуга уз наративни опис и број услуга које су реализоване у 2019./2020.г

Тип услуге

Опис

ИНФРАСТРУКТУРНА
ПОДРШКА КРОЗ
ПРОГРАМЕ

Основне услуге НТП Чачак према Закону о
иновационој делатности (Сл Гласник број 110/2005,
18/2010 и 55/2013), члан 20 и 23, намењене научно
истраживачким
организацијама,
истраживачкоразвојној или производној групацији, стартап тимовима,
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Број
Број
активности у активности у
2019. години 2020. години
25

30

10

ПРЕДИНКУБАЦИЈЕ И
ИНКУБАЦИЈЕ

стартап компанијама и технолошки
компанијама – члановима НТП Чачак.

ПОДРШКА ПРИСТУПУ
ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА

Подршка и рад са стартап тимовима, стартап
компанијама и технолошко развојним компанијама кроз
институционализовану
подршку
и
могућност
аплицирања по различитим Јавним позивима (нпр.
Фонда за иновациону делатност)

30

35

Услуга намењена стартап тимовима и технолошкоразвојним компанијама која има за циљ да иновативни
пројекти чланица што једноставније дођу до купаца и
партнера у иностранству;

30

25

-

15

20

30

КОНСУЛТАЦИЈЕ
-ЈАВНИ ПОЗИВИ-

Упућивање на конкретни „Јавни позив“, како НТП Чачак
тако и других организација за подршку пословању и
попуњавање пријавног обрасца. Информације о
фондовима, јавним позивима и др конкурсима.
Повезивање актера из научно истраживачког и
привредног сектора. Наменњена
првенствено
члановима НТП Чачак.

35

50

КОНСУЛТАЦИЈЕ И
САВЕТОВАЊА
-РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА-

Услуга је намењена превасходно за стартап тимове са
циљем повезивања чланица са локалним и
међународним стручњацима како би се разменом
знања и искустава омогућила потребна подршка
развоју пословног модела. Примери ових
консултација и саветовања су: саветовање у вези са
техничком
инфрраструктуром,
НТП
Лаб-ом,
валидацијом бизнис модела, проширење базе и

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

развојним

Повезивање са међународним
делегацијама, са
релевантим организацијама и појединцима из
иностранства који посећују Чачак и НТП Чачак.
НТП Лаб представља важан сегмент развоја образовног,
научно-истраживачког и привредног сектора. Циљ је
окупљање субјеката иновационог екосистема из
региона, који би заједничким радом развијали
иновативне производе, процесе и технологије.

НТП Лаб

Кроз НТП Лаб врши се иницирање, планирање,
реализација, мониторинг и контрола непосредне
научно-техничке сарадње успешних компанија и
образовних институција. Деловање НТП Чачак усмерено
је, пре свега, на развој локалних и регионалних
капацитета
Опрема која се налази у НТП Лабу је на располагању
МСП ради истраживања, тестирања, оптимизације, итд.
своје идеје, а све у циљу доказивања концепта (proof of
concept), односно реализације одређеног поступка или
идеје како би се потврдила њена изводљивост, или
начелног тестирања са циљем провере да ли неки
концепт или теорија има практични потенцијал.
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унапређење решења, маркетинг, продаја итд.
40

50

УМРЕЖАВАЊЕ

Састанци (једном или два пута месечно), повезивање
са јавним сектором, организација догађаја Промоција
услуга и подршка у маркетинг активностима. Циљ је да
се подстакне и убрза развој чланица и скрати време
потребно да дођу до саговорника и будућих сарадника
и партнера. Односи се на организовање презентација,
предавања, вебинара и других радних сесија у Србији,
првенствено у просторијама НТП Чачак.

7

13

B2B САСТАНЦИ

Радионице, презентације, предавања, b2b, b2s, b2g
састанци и слично који се организују приликом посета
међународних и регионалних партнера, као и пратеће
активности на пројектима везане за дигитализацију,
развој технолошких компанија, стартап тимова као и
чланица НТП Чачак.

10

25

ПРАВНЕ УСЛУГЕ

Праћење позитивних правних прописа. Релевантно и
правовремено обавештавање корисника о неким од
круцијалних измена послвања у области иновационог
екосистема, потенцијалних олакшица и сл.

50

59

МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ

Обуке и радионице из свих области у циљу
унапређивања и развој компанија, организујемо у
сарадњи са другим партнерским организацијама, кроз
пројектне активности и за конкретне потребе фирми
чланица.
Неке од обука су организоване кроз НТП Лаб (као што је
обука за роботску руку )
Услуга намењена стартап компанијама, стартап
тимовима и технолошко-развојним компанијама која
има за циљ повећање видљивости производа/услуга
чланица,долазак до шире заједнице и потенцијалних
купаца/корисника и партнера; Обухвата објављивање
садржаја на друштвеним мрежама,
медијску
промоцију, вести и осталог садржаја везаног за развој
пословања чланица, који су релевантни за циљну групу
и ширу заједницу. Друштвене мреже (Instagram,
Facebook, Linkedin, YT). Рекламирање путем LED
екрана (лого, делатност, нови производ…) Viber група
станара (обавештења, предлози, сугестије)…

20

50

МАРКЕТИНГ УСЛУГЕ

УКУПАН БРОЈ АКТИВНОСТИ

267

382

Упркос свим потешкоћама везано за Мере спречавања ширења заразне болести
Covid19, пословање компанија скоро свих профила било је погођено овом
ситуацијом, али на крају 2020. година у НТП Чачак послује и своје иновације развија
25 компанија које запошљавају више од 70 високо-образованих профила, углавном
инжењерске струке.
Ситуација са пандемијом је довела до смањења реализације догађаја у
просторијама НТП Чачак, али је тим нашао алтернативно решење кроз вебинаре и
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оnline едукације за анимирање младих за технолошко предузетништво, али и за
информисање и асистирање члановима заједнице у упознавању и што бољем
спровођењу мера у овим условима. У периоду 2020. године организовано је више
од 30 вебинара, са више од 50 саговорника и више од 600 учесника.
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
На основу Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годинe, Одлуке о усвајању Плана и
програма рада д.о.о. Научно технолошки прак Чачак за 2020. годину усвојеном на седници
Скупштине НТП Чачак одржаној 17.12.2019. године и дате сагласности Скупштине града
Чачка („Службени лист града Чачка“ број 20/2019) на План и програм рада „Научно
технолошки парк Чачак“ д.о.о. Чачак за 2020. на седници одржаној 27. и 28.12.2019. године
(„Службени лист града Чачка“ број 20/2019):
Табела 2: Извори прихода у 2020. години
СТРУКТУРА ПРИХОДА

ИЗНОС

Буџет Града

15,000,000.00

Пројектне активности 1

5,563,680.95

Приходи од корисника услуга

4,600,000.00

УКУПНО

25,163,680.95

Током 2020. године реализован је пројекат СМЕс Дигитал који је финансиран средствима
ЕУПРО, на ком је радио тим од три члана са ФТН Чачак и испред НТП Чачак (уз редовно
праћење финансијских и свих пројектних активности од стране запослених у НТП Чачак).
Средства која су приказана као приходи корисника су утрошена у активности адаптације и
примене намени објекта од 5.733м2 (инсталација гаса, адаптација канцеларијско пословног
и халског простора и сл.)- НТП индустрија, као и за НТП Стартап који је током 2020. године
окупљао младе и подржавао стартап иницијативе.
Табела 5: Табела трошкова НТП Чачак

Опис трошка

Трошкови основних средстава
и ситног инвентара
Трошкови зарада, уговора, накнада
трошкова и друга примања
Трошкови производних услуга
Нематеријални трошкови, трошкови
услуга тренинга и обука
Укупни трошкови производних
услуга, енергије материјала,
комуналних услуга, услуга на
локацији (објекат 21, Драгише
Мишовића 169)

План за 2020. г

Реализација у 2020. г

2,504,900.00

2,504,970.72

4,975,000.00

4,974,554.16

99.99

3,297,700.00

3,297,760.62

100.00

1,297,000.00

1,297,300.84

100.02

2,925,400.00

2,925,110.66

99.99

1

Реализације(%)

SMEs Digital је отпочео у новембру 2019. године, али је више од 90% активности, а самим тим и трошкова по питању истог реализовано
током периода 2020. године.
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УКУПНО

15,000,000.00

14,999,698.00

100.00

Трошкови материјала – на којој су обухваћени материјали утрошени у процесе прилагођавања
намени простора на локацији ЦЕР, намењени раду и развоју технолошким и стартап субјектима,
материојални, ситни инвентар, трошкови горива и гаса и укупни трошкови су 2,504,970.72 рсд .
Трошкови зарада уговора, накнада трошкова и друга примања – су током 2020. године били у
оквирима предвиђених и планом образложених оквира, у укупном износу од 4,974,554.16 рсд са
реализацијом од 99,99 %.
Трошкови производних услуга- обухватају трошкове интернета, трошкове енергената (ел. енергије),
комуналне трошкове, трошкове опремање простора доступног свим технолошко развојним
компанијама (community zone која се налази у халско производном простору НТП Чачак), које се на
основу Закључка стручне комисије примају у програм подршке НТП Чачак, уз добијање
инфраструктурне и менторске подршке. У оквиру исте класификације конта 53, прилагођене су
позиције чија се реализација односи на унутрашње опремање уређења зеленим површинама,
ситним инвентаром и осталим материјалом у функцији привођења намени делова простора за рад
и развој компанија чланица НТП Чачак и износе 3,297,760.62.
Нематеријални трошкови су трошкови адвокатских и књиговодствених услуга, трошкови
консултантских услуга, трошкови пореза, огласа у штампаним медијома и сл. У 2020. години имали
смо и трошкове прилагођавања пословног простора, архитектонског бироа, израда ентеријера за
уређење амбијента за сталне или привремене боравке и одржавање догађаја у оквиру дела
производно-халског простора на предметној локацији, су додатне позиције у оквиру нематеријалних
трошкова. Трошкови промотивног материјала односе се уређење улаза, конференцијске сале и
пословних канцеларија.

12.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2021. ГОДИНИ
НТП Чачак није профитно предузеће и нема тенденцију остваривање добити. Табела 4.
Пројектовани приходи, формирана је на основу очекиваних сопствених прихода од услуга
и одобрених пројеката, субвенција из буџета Града Чачка и субвенција из буџета
Републике Србије. На почетку се очекују мањи приходи на основу уговора са чланицама,
који добијају повољније услове чланства у прве три године пословања. Субвенционисани
услови одобреним корисницима подразумевају следеће вредности: 30% од комерцијалне
цене у I години пословања; 50% од комерцијалне цене у II години пословања; 70% од
комерцијалне цене у III години пословања. Уз приходе од услуга предвидели смо
ангажовање НТП Чачак на међународним и домаћим пројектима, пројектовали смо
увећање прихода од пројеката у складу са јачањем капацитета стручног тима организација
и стицањем искуства у пројектном финансирању.
Табела 5: План прихода НТП Чачак за 2021. годину
Приходи из субвенција Града Чачка (План и програм рада НТП Чачак доо за 2021. год)
15.000.000,00
Приходи из субвенција и суфинасирања Републике Србије ( Закон о буџету Републике Србије за
2021. годину, Програмска активност 4008, економска клацификација 451, субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама - Подршка раду НТП Чачак)
10.000.000,00
Пројектовани приходи НТП Чачак
УКУПНО

7.550.000,00
32.550.000,00

Табела 5.1: Пројекција прихода из сопствених средстава НТП Чачак, у рсд за 2021. година
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7,550,000.00

Приходи по основу услуга пословне инкубације

2,000,000.00

Технолошки развојне компаније

1,000,000.00

Стартап компаније

150,000.00

Coworking простор Стартап центра НТП Чачак

50,000.00

Приходи по основу накнаде заједничких трошкова
(струја, грејање, обезбеђење објекта, чишћење и сл.)

4,350,000.00

Табела 6: Планирани трошкови за 2021. годину
СУБВЕНЦИЈЕ
ИЗ ГРАДА
ЧАЧАК

ОПИС ТРОШКА

СУБВЕНЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ПРИХОДИ ИЗ
ПОСЛОВАЊА
НТП ЧАЧАК

УКУПНО

Трошкови материјала (обухватају и
трошкове горива и енергије)

100,000.00

5,800,000.00

2,700,000.00

8,600,000.00

Трошкови горива и енергије

100,000.00

3,500,000.00

2,600,000.00

6,200,000.00

Трошкови зарада, уговора,
накнада трошкова и друга
примања

6,300,000.00

200,000.00

1,740,000.00

8,240,000.00

Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације

1,680,000.00
0.00

1,500,000.00
0.00

1,810,000.00
200,000.00

4,990,000.00
200,000.00

Нематеријални трошкови

6,920,000.00

2,500,000.00

1,100,000.00

10,520,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

7,550,000.00

32,550,000.00

УКУПНО

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
План јавних набавки НТП Чачак за 2020. годину усвојен је у јуну 2020. године. Планови
јавних набавки за сваку годину се могу наћи на сајту Управе за јавне набавке на адреси
http://portal.ujn.gov.rs као и на сајту НТП Чачак (у секцији Документи).
Табела 4: План јавних набавки за период 2020. године, за потребе реализације пројекта СМЕс Дигитал

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020.

РБ

Предмет

Процењена
вредност

Планиран
а средства
(рсд без
ПДВ-а)

УКУПНО

3.169.380,00

Услуге
ИТ
консултантске
услуге
„SME-s Digital".

3.169.380,00

3.169.380,00

2.017.080,00

2.017.080,00

Отворени
поступак

Напомена

Оквирни датум

Врста
поступка
Покретања

Закључења

Извршења

поступка

уговора

Уговора

Март 2020.
(прва
половина)

Март 2020.
(друга
половина)

Јул
2020.
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1

2

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

ИТ
консултантске
услуге "
SME-s Digital".
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Предмет јавне набавке број 01-II/2020 је набавка услуга по пројекту "SME-s Digital". Пројекат
финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програму ЕУ ПРО.
Набавка 01-II/2020 се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених у оквиру
пројекта “SMEs digital” / UNOPS-EUPRO-2019- GRANT-162. Општи циљ "SME-s Digital" пројекта je
унапређење пословања малих и средњих предузећа кроз програм дигиталне трансформације
кроз процес реорганизације/унапређења пословних процеса и самог опстанка пословања уз
помоћ свих дигиталних алата и технологија применом знања и вештина које омогућавају успешно
пословање у савременом дигиталном окружењу. Процена вредности је утврђена према Уговору
у оквиру пројекту “SMEs digital”/ UNOPS-EUPRO-2019-GRANT-162.
Март 2020.
Март
Септембар Портал ЈН
1.098.300,00
1.098.300,00 Отворени
поступак
(прва
2020.
2020.
половина)
(друга
половина)
Предмет јавне набавке број 02-II/2020 је набавка услуга по пројекту "SME-s Digital". Набавка 02II/2020 се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених у оквиру пројекта “SMEs
digital”/ UNOPS-EUPRO-2019- GRANT-162. Пројекат финансира ЕУ у партнерству са Владом
Републике Србије према програму ЕУ ПРО. Општи циљ "SME-s Digital" пројекта je унапређење
пословања малих и средњих предузећа кроз програм дигиталне трансформације кроз процес
реорганизације/унапређења пословних процеса и самог опстанка пословања уз помоћ свих
дигиталних алата и технологија применом знања и вештина које омогућавају успешно пословање
у савременом дигиталном окружењу. Процена вредности је утврђена према Уговору у оквиру
пројекту “SMEs digital”/ UNOPS-EUPRO-2019-GRANT-162.

14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Трошкови зарада и накнада ангажованим лицима у 2020. години (превоз, топли оброк, регрес
и остало) који терете сопствене приходе и субвенције НТП Чачак износе 4,6 милиона динара
што је за око 0,1 % мање у односу на план.
На крају 2020. године у радном односу било је 3 запослених, од којих сво троје са високом
стручном спремом. Поред троје запослених радно ангажованих на привременим и повременим
пословима била је укупно 4, а примања двоје радно ангажованих покривена су 80% из буџета
пројекта ЕУПро,а 20% из буџета субвенција. Поред ангажованих на привременим и повременим
пословима имали смо и троје ангажованих путем Уговора о делу, од чега си накнаде за два
лица ангажована Уговором о делу покривена буџетом пројекта, а једно из буџета субвенција
Града. Запослени су распоређени на радна места према усвојеној систематизације. Просечно
исплаћена месечна бруто зарада (са свим накнадама) за високу стручну спрему износила је
72.355,67 динара, односно нето (са припадајућим законским додатком за топли оброк и регрес)
59.400,00 динара, Зараде су редовно исплаћиване до 10-ог у месецу за претходни месец.

15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Табела 5: Преглед основних средстава на дан 31.12.2020. године
РБ

Назив средства

1.

Škoda Rapid active 1.2

2.

Вредност

Отписана
вредност

Преостала
вредност

1,192,189.00

1,192,189.00

0.00

Klima uređaj 18000 btu 5300W

86,400.00

86,400.00

0.00

3.

Računar Dell OptiPlex 3010 MT

66,571.20

66,571.20

0.00

4.

Laptop Dell inspiration 3521 I5

59,292.00

59,292.00

0.00

5.

Računar Dell OptiPlex 3010 MT

66,571.00

66,571.00

0.00

6.

Računar Dell OptiPlex 3010 MT

66,571.00

66,571.00

0.00

7.

Računar Dell OptiPlex 3010 MT

66,571.00

66,571.00

0.00
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8.

Konica Minolta Multifunkcionalni uređaj

112,200.00

112,200.00

0.00

9.

Laptop Toshiba Satellite C55

56,149.00

56,149.00

0.00

10.

Laptop Toshiba Satellite C70

68,990.00

68,990.00

0.00

11.

Laptop Toshiba Satellite C70

68,990.00

68,990.00

0.00

12.

Laptop Toshiba Satellite C70

68,990.00

68,990.00

0.00

13.

Laptop Toshiba Satellite C70

68,990.00

68,990.00

0.00

14.

Televizor LG Smart LED 43"

62,290.00

46,717.50

15,572.50

15.

Fotoaparat Nikon D3300

54,990.00

35,743.50

19,246.50

16.

Računar Zeus I3

51,797.00

38,847.75

12,949.25

17.

Desktop računar Altos Pegasus

63,990.83

0.00

63,990.83

18.

Desktop računar Altos Pegasus

63,990.83

0.00

63,990.83

19.

Desktop računar Altos Pegasus

63,990.83

0.00

63,990.83

20.

Xerox Versa LinkB405

63,741.67

0.00

63,741.67

21.

Color LaserJet Pro m254nw

15,825.00

0.00

15,825.00

22.

Laptop HP 22f IPS monitor

12,758.33

0.00

12,758.33

23.

Laptop HP 22f IPS monitor

12,758.33

0.00

12,758.33

24.

Laptop HP 22f IPS monitor

12,758.33

0.00

12,758.33

25.

Windows Pro 10 64-bit DSP OEI OEM DVD

18,325.00

0.00

18,325.00

26.

Windows Pro 10 64-bit DSP OEI OEM DVD

18,325.00

0.00

18,325.00

27.

Windows Pro 10 64-bit DSP OEI OEM DVD

18,325.00

0.00

18,325.00

28.

Windows Pro 10 64-bit DSP OEI OEM DVD

18,325.00

0.00

18,325.00

29.

Windows Pro 10 64-bit DSP OEI OEM DVD

18,325.00

0.00

18,325.00

30.

Sony handycam FDR-AX700

189,595.00

0.00

189,595.00

31.

Smart TV LG

102,783.33

0.00

102,783.33

32.

Samsung TV (Smart)

50,990.00

0.00

50,990.00

33.

Samsung TV (Smart)

50,990.00

0.00

50,990.00

34.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

35.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

36.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

37.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

38.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

39.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

40.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

41.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

42.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

43.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

44.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

45.

iMac 21.5" DC i5 2.3GHz

138,333.33

0.00

138,333.33

46.

MacBook Air 13" Retina i5 1.6GHz

150,658.33

0.00

150,658.33

47.

MacBook Air 13" Retina i5 1.6GHz

150,658.33

0.00

150,658.33

4,974,665.30

2,169,782.95

2,804,882.35

Укупно :
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16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација НТП Чачак се чува у просторијама НТП Чачак (адреса Драгише Мишовића
169), код службеног 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 рачунаримазаштићеним од вируса уз помоћ анти-вирус
програма.
Финансијска документација се чува у просторијама НТП Београд код лица које је
непосредно задужено за финансије и рачуноводство, у пословним просторијама НТП
Чачак, Драгише Мишовића 169, други спрат.
Архива са предметима и деловодна књига налазе се код службеног лица које је
непосредно задужено за пријем и завођење документације у пословним просторијама НТП
Чачак, адреса Драгише Мишовића 169, други спрат
Активности везане за канцеларијско пословање спроводе се у складу са Законом и
Правилником о канцеларијском и архивском пословању број 121/2015 од 01.12.2015.
године.

17. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Најважније информације које поседује НТП Чачак односе се на програме подршке развоју
иновација везаних за прединкубацију и инкупбацију стартап тимова, стартап компанија и
технолошко развојних компанија.
На веб страни НТП Чачак благовремено се објављују најаве догађаја у организацији НТП
Чачак, као и конкурси намењени иновативним технолошким компанијама, стартап
компанијама и стартап тимовима. На веб страни НТП Чачак налазе се све релевантне
информације о услугама које НТП Чачак пружа члановима и привредним субјектима који
нису чланови, а према пририди активности спадају у потенцијалне сараднике.
НТП Чачак се придржава Закона о спречавању корупције (Сл. Гласник РС, број 35/2019 и
88/2019)

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Приступ је омогућен свим информацијама у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, по захтеву (наравно, уз остваривање заштите податакао
личности).

19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
До априла 2021. године НТП Чачак није имао пријем захтева за слободаним приступом
информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду НТП Чачак, април 2021. година
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