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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК ДОО 

Адреса: Др Драгише Мишовића 169, 32000 Чачак 

Матични број: 20793112; ПИБ: 107393266 
 

Научно технолошки парк Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) је друштво са 

ограниченом одговорношћу, 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 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 јануару 2023. године. 

 

ПОДАЦИ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАТОРА У ЕЛЕКТРОНСКОМ И ФИЗИЧКОМ 

ОБЛИКУ 

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 Др 

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%. 

about:blank
about:blank
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Организациона структура НТП Чачак је приказана графиконом у наставку: 

 

Илустрација 1: Оргнизациона структура НТП Чачак 

 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Чланом 14. Став 2 Одлуке о усвајању новог оснивачког акта ДОО НТП Чачак број 

941/1 од 14.09.2021. године дефинисано је да су органи Друштва Директор и 

Скупштина. 

 

3.1 НАДЛЕЖНОСТ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА 

 

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 организовање и вођење послова друштва у складу са 

законом, овим оснивачким актом и одлукама скупштине Друштва; 

2) утврђивање предлога пословног плана;  

3) сазивање седнице скупштине;  

4) спровођење одлука скупштине;  

5) закључење уговора о кредиту  уз претходну сагласност скупштине Друштва; 

6) стара се о извршењу обавеза Друштва као регистрованог субјекта иновационе 

делатности, у складу са законом; 

7) доноси опште акте, ако законом или другим прописом није предвиђено да их 

доноси скупштина Друштва.  

 

about:blank
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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 15.-20. Одлуке о усвајању новог оснивачког акта ДОО НТП Чачак број 

941/1 од 14.09.2021. године 

 

Скупштина Друштва има следеће надлежности: 

1. доноси измене оснивачког акта ; 

2. усваја годишњи програм и финансијски план и финансијске извештаје, као и 

извештаје ревизора; 

3. надзире рад директора и усваја извештаје директора;  

4. одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој 

емисији хартија од вредности; 

5. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака; 

6. именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад; 

7. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ; 

8. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за    

покретање стечајног поступка од стране друштва; 

9. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје 

ликвидационог управника; 

10. одлучује о стицању сопствених удела; 

11. одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих 

уплата; 

12. одлучује о захтеву за иступање члана друштва; 

13. одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно 

неуношења уписаног улога; 

14. одлучује о покретању спора за искључење члана друштва; 

15. одлучује о повлачењу и поништењу удела; 

16. даје прокуру; 

17. одлучује о покретању поступка и  давању пуномоћја за заступање друштва у 

спору са прокуристом, као и у спору са директором; 

18. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у 

спору против члана друштва; 

19. одлучује о статусним променама и променама правне форме; 

20. даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са 

чланом 66. Закона о привредним друштвима; 

21. доноси пословник о свом раду; 

22. даје Директору претходну сагласност на закључење уговора веће вредности, 

ако се односе на прибављање и располагање буџетским средствима 

или  средстава кредита; 

23. врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са законом. 
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Скупштина Друштва за сваку календарску годину доноси одлуку о висини износа 

који се сматра вредношћу из става 1. тачка 22) овог члана. 

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 и доласком у НТП Чачак. 
 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Закључно са 28.02.2023. 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. 129/2021) 
● Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36 / 2011, 99 / 2011, 83 

/ 2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021.) 
● 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 за период од 2021.-

2025. године – „Моћ знања” ("Службени гласник РС", број 10 од 10. фебруара 
2021.) 

● Стратегија паметне специјализације Републике Србије 2020. – 2027. Године, 
"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020. 

● Стратегија развоја вештачке интелигенције у РС 2020. – 2025. године; 
● Уговор DIH2 број 910 од 15.06.2021.године; 

● Споразум о спровођењу пројекта „Технопарк Србија 2- подстицање извоза кроз 

развој технолошких паркова“ потписан између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Града Чачка који је заведен код Града Чачка под бројем 

401-24/2020-2 дана 24.01.2020. године; 

● Уговор између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за 

иновације и технолошки развој и Града Чачка број 926 од 30.07.2021.године; 

● Стратегија паметне специјализације Републике Србије 2020.-2027. године; 

● Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији 2020.-2025.године; 

● Комуникациони план града Чачка за период од 2020.-2025.године 

● Уговор о приступању новог члана друштва (број 022-05-00001/2020-01/2 од 

04.06.2020. године) 

● Уговор о давању на управљање непокретности у јавној својини, између НТП Чачак 

и Града Чачка (401-481/2019- IV, од 22.08.2019.године) 

● Анекс Уговора о давању на управљање непокретности у јавној својини, између НТП 

Чачак и Града Чачка (401-713/2022-II од 28.09.2022. године) 



7 

 

Информатор о раду Научно технолошког парка Чачак  

             

● Уговор о давању на коришћење непокретности у својини РС, између Републичке 

дирекције за имовину РС и ДОО НТП Чачак (број 464-581/20 од 11.05.2020. године); 

● Уговор о донацији ЕУПРОПЛУС за иновације и нове технологије у МСП у централној 

и западној Србији (број донације UNOPS EUPROPLUS-2022-Grant-014) 

● Уговор ГИЗ број 83422813 (procesing number 16.2022.8-001.0) од 15.11.2022. 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: 

 

Јавни позив технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Чачак и Јавни 

позив стартапима 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 као и Јавни позив за стартапе. Оцењивање пристиглих пријава врши Комисија 

за евалуацију пријава и избор чланова Чачак, Након спроведеног поступка Комисије, 

НТП Чачак закључује уговоре са члановима о коришћењу инфраструктурних и 

стручних услуга, као и Уговоре о виртуелном чланству. 

 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

Следећи позитивни прописи су релевантни за рад и у непосредној вези са 

активностима НТП Чачак: 

 
● Устав Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 98/2006 и 115/2021) 

● Закон о иновационој делатности („Сл. гласник РС“ , 129/2021); 

● Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 36/2011, 99/2011, 83/2014- 

др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021); 

● 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); 

● Закон о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

● Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. 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, 
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108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019, 62/2021 

и 125/2022) 

● Закон о науци и истраживањима („Сл. гласник РС“, број 49 од 8. јула 

2019.године) 

● Одлука о усвајању новог оснивачког акта доо НТП Чачак, број 941/1 од 

14.09.2021. године; 

● Пословник о раду скупштине ДОО НТП Чачак број 927 од 02.08 .2021 године; 

● Закон о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) 

●  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-усллађени 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, 4/2019-усклађени дин.изн. 72/2019, 8/2020- 

усклађени дин. Износи и 153/2020) 

● Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/2009, 

99/2011, 119/2012, 29/2016 - одлука УС и 66/2019); 

● Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019); 

● 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); 

● 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.); 

● Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени 

гласник РС“ бр. 43/2001, 101/2007, 92/2011); 

● Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009 

и52/2021); 

●  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) 

●  Закон о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018) 

● Закон о фискализацији („Сл. Гласник РС“ број 153/2020 и 96/2021) 

● Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама 

од поверења у електронском пословању („Сл. Гласник РС“ бр.94/2017 и 

52/2021) 

●  Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр.18/2016 и 95/2018) 

● Закон о спречавању корупције („Сл. Гласник РС“ број 35/2019, 88/2019, 

11/2021 аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) 

● Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ број 101/2005, 

91/2015 и 113/2017 – др закон) 

●   Закон о родној равноправности („Сл. Гласник РС“ број 52/2021) 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

9.1 ВРСТЕ УСЛУГА 
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НТП Чачак својим члановима пружа следеће услуге: 

 

1. инфраструктурне услуге, 

2. стручне услуге. 

 

Инфраструктурне услуге обухватају коришћење простора и осталог садржаја у 

заједничким просторијама. 

 

 

Стручне услуге обухватају следеће услуге: 

 

1. Директан приступ базама знања, 

2. Сарадња науке и привреде 

3. Приступ финансијским фондовима, 

4. Промоција, 

5. Умрежавање и интернационализација, 

6. 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 и стартап 

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 РС“ , 129/2021), 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 2022.години 
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Тип услуге 

 

Опис 

Број 

реализованих 

активности 

2022. 

ИНФРАСТРУКТУРНА 

ПОДРШКА КРОЗ 

ПРОГРАМЕ 

ПРЕДИНКУБАЦИЈЕ И 

ИНКУБАЦИЈЕ 

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, 

истраживачко-развојној или производној групацији, стартап тимовима, стартап компанијама и 

технолошки развојним компанијама – члановима НТП Чачак. 

30 

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) 

35 

ИНТЕРНАЦИОНА- 

ЛИЗАЦИЈА 

Услуга намењена  стартап тимовима  и технолошко- развојним компанијама која има за циљ 

да иновативни пројекти чланица што једноставније дођу до купаца и партнера у иностранству; 

Повезивање са међународним    делегацијама, са    релевантим организацијама и 

појединцима из  иностранства који посећују  Чачак и НТП Чачак. 

25 

НТП Лаб 

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. 

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. 

15 

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. 

30 

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 унапређење решења,  маркетинг, продаја 

итд. 

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.   

50 

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.  

13 

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. 

25 

МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ 

Обуке и радионице из свих области у циљу унапређења и развоја компанија, организујемо у 

сарадњи са другим партнерским организацијама, кроз пројектне активности и за конкретне 

потребе фирми чланица, кроз НТП Лаб, coworking и сл. 

59 
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МАРКЕТИНГ УСЛУГЕ 

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)…  

  30 

 

На дан 31. децембар 2022. године у  НТП Чачак послује и своје иновације 

развијају 23 компанија које  запошљавају више од 90 запослених, углавном високо-

образованих профила и инжењерске струке. 

Током 2022. године организовано је више од 70 догађаја, који су окупили 

више од 3.500 заинтересованих, а кроз процес прединкубације се развија 6 

стартап тимова. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

12.1 Приходи НТП Чачак у 2022. години 

  Приходи  

Финансијски 

план 

за 2022. годину у 

000  РСД 

1 

Приходи по основу  услуга пословне инкубације 

(стартап и технолошки развојне компаније) 3900 

2 Приходи по основу услуга coworking простора 100 

3 

Приходи по основу накнаде заједничких трошкова  

(струја, грејање, обезбеђење објекта) 6000 

4 

Укупни приходи из пословања НТП Чачак 

(1+2+3) 10000 

5 Учешће МНТРИ за 2022. годину 12000 

6 Учешће Града Чачка за 2022. годину  19000 

   
  УКУПНО (4+5+6+7)  41000 

Табела 2: Извори прихода у 2022. години 
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12.2 Расходи НТП Чачак у 2022. Години 

ОПИС 

Трошкови за 

2022. у  

000 рсд 
 

     

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 2000  

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 6900  

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА   ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 
10900  

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4200  

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА (инсталација гаса, енергетска ефикасност, 

проширење и реновирање објекта, опрема и сл) 
7200  

ТРОШКОВИ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 2000  

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 300  

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 7500  

УКУПНО РАСХОДИ 41000  

 

 
Табела 3. Расходи НТП Чачак у 2022. години 

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2023. ГОДИНИ 

 

НТП Чачак није профитно предузеће и нема тенденцију остваривање добити. Табела 

4. План прихода, формирана је на основу очекиваних сопствених прихода од услуга 

и одобрених пројеката, субвенција из буџета Града Чачка и субвенција из буџета 

Републике Србије.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.  

 
1 Опис извора прихода НТП Чачак (1.1 +1.2 +1.3) Износ  

1.1 
Приходи- субвенција Града Чачак 
(План и програм рада НТП Чачак за 2023. год.) 14,400,000.00 

1.2 
Приходи - субвенције и суфинансирање Републике Србије  
(Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину - Подршка раду НТП Чачак) 14,000,000.00 

1.3 Пројектовани приходи из сопствених средстава НТП Чачак 11,000,000.00 

  Укупан износ пројектованих прихода за 2023. годину 39,400,000.00 

   

1.1 Пројекција прихода од корисника услуга НТП Чачак за 2023. (1.1.1+1.1.2+1.1.3) 11,000,000.00 

1.1.1 
Приходи по основу услуга пословне инкубације  
(стартап и технолошко-развојне компаније) 4,800,000.00 

1.1.2 Приходи по основу услуга од coworking простора НТП Чачак 200,000.00 

1.1.3 
Приходи по основу накнаде заједничких трошкова  
(ел. енергија, грејање, обезбеђење и одржавање објекта) 6,000,000.00 

 
Табела 4. План прихода за 2023. годину 
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Планирани трошкови у 2023. години  

ОПИС Износ 

 
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 2200  

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 8100  

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 

ЛИЧНИ РАСХОДИ 
14300  

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 2900  

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА(инсталација гаса, 

енергетска ефикасност, проширење и реновирање 

објекта, опрема и сл) 

2000  

ТРОШКОВИ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 1000  

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 200  

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 8700  

Укупно расходи  39400  

 

Табела 5. План расхода за 2023. годину  

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

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). 

У 2022. години није спроведена ни једна јавна набавка. 

14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

Просечно исплаћена месечна бруто зарада (са свим накнадама) за запослене са 

високом стручном спремом износила је у нето износу 66.657,14 динара. Зараде су 

редовно исплаћиване до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
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15. 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 рачунарима 

заштићеним 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. 

 

16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Најважније информације које поседује НТП Чачак односе се на програме подршке 

развоју иновација везаних за прединкубацију и инкубацију 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 природи активности спадају у 

потенцијалне сараднике.  

НТП Чачак се придржава Закона о спречавању корупције („Сл. Гласник РС“, број 35/, 

88/2019, 11/2021- аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) и Закона о заштити 

пословне тајне („Сл. Гласник РС“број 53/2021) 
 

17. 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 података   о 

личности). 

 

18. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

До фебруара 2023 године  НТП Чачак није имао пријем  захтева за слободним приступом 

информацијама од јавног значаја. 
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