На основу чл. 20. 23. и 25. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр.110/05, 18/10 и
55/13), Закључка Владе Републике Србије 05 број: 022-3124/2015 од 26. марта 2015. године, као и Програма
рада Научно-технолошког парка Београд за 2017. годину, дана 12.07.2017. године

Научно-технолошки парк Београд објављује:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
технолошко-развојним компанијама за чланство1 у Научно-технолошком парку Београд
Научно-технолошки парк Београд д.о.о (у даљем тексту: НТП Београд) основан је у партнерству Владе
Републике Србије (у име Владе РС Министарства просвете, науке и технолошког развоја), Града
Београда и Универзитета у Београду са циљем:
•

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

•

подстицаја повратног утицаја на развој научноистраживачких организација, пре свега
Универзитета у Београду кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу
комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја;

•

стварања услова за оснивање већег броја spin off предузећа и њихов развој коришћењем
методологије претходно развијене на техничким факултетима у Београду;

•

запошљавања младих образованих кадрова, као и стварања услова за повратак наших
стручњака из иностранства.
I

Овим Јавним позивом, ради остварења наведених циљева, НТП Београд нуди следећи пакет услуга:
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•

инфраструктурне услуге, и то: расположив пословни простор у објектима комплекса НТП Београд,
ул. Вељка Дугошевића бр. 54, кат. парцела 2277/4, КО Звездара

•

стручне услуге, и то:

o

Директан приступ базама знања (високообразовани кадрови, истраживачи, лабораторијска
опрема)

o

Саветовање (ЕУ програми, заштита интелектуалне својине и сл.)

o

Финансијско и правно саветовање

На основу члана 23. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр.110/05, 18/10 и 55/13), статус члана Научнотехнолошког парка стичу сви субјекти којима Научно-технолошки парк на једној или више локација омогућава просторне и
инфраструктурне услове за рад и истовремено пружа остале услуге ради подизања нивоа високошколског, научноистраживачког,
развојног, иновационог или производног рада, и то могу бити: технолошка привредна друштва, научноистраживачке односно
иновационе организације и високошколске установе. Међусобна права и обавезе члана Научно-технолошког парка се одређују
уговором.

o

Сертификација

o

Промоција

o

Умрежавање и интернационализација

II
Право учешћа по овом Јавном позиву имају технолошка предузећа која се баве развојем нових или
унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то:
a) микро, мала и средња предузећа2
б) велика предузећа за лоцирање својих развојних одељења у НТП Београд
Домаћа и страна предузећа из претходног става могу учествовати на овом јавном позиву под условом да:
•
•
•

•

њихово пословање одговара намени НТП Београд (стварање радних места, трансфер технологије,
раст конкурентности и извоз);
њихови технички и логистички захтеви одговарају инфраструктурним могућностима Парка;
против њих се не воде правни поступци ликвидације и стечаја, да им није изречена мера трајне и
привремене забране обављања пословне делатности, као и да су измирили обавезе по основу
пореза и доприноса;
послују позитивно у последње три године

На јавни позив се могу пријавити и новооснована предузећа под условом да могу доказати: постојање тима са
значајним предузетничким искуством и вештинама у вођењу бизниса, као и референци кроз остварене
инвестиције/ партнерства / прве кориснике / купце својих иновативних производа / услуга, што их сврстава у
групу компанија чија фаза развоја превазилази програм инкубације који се спроводи у оквиру Научнотехнолошког парка Београд.
Велика страна предузећа која желе да лоцирају своја развојна одељења у НТП Београд ће бити у обавези да
региструју у Србији своју ћерку фирму/огранак/пословну јединицу пре стицања статуса члана НТП Београд,
односно пре усељења у НТП Београд.
III
Пакет услуга из поглавља I oвог Јавног позива се ставља на коришћење на одређено време до 3 (три) године
са могућношћу продужења уговора.
2 На основу члана 6. Закона о рачуноводству ("Сл. Гласник РС", бр. 62/2013), 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.

Цена пословног простора у првој години је 6 ЕУР по m² без ПДВ-а плус режијски трошкови3. Цена за наредне
године ће се уговарати у складу са тржишним кретањима.
Пословни простор ће се попуњавати сукцесивно у складу са постојећим просторним целинама комплекса и
техничким капацитетима, а минимална квадратура пословног простора који предузећа могу узети на
коришћење износи 90 m².
Део стручних услуга из Поглавља I овог Јавног позива члановима НТП Београд биће доступан без накнаде,
док ће се цена за остале стручне услуге уговарати у складу са исказаним потребама компанија.
IV
Предузећа заинтересована за приступ инфраструктурним и стручним услугама које пружа НТП Београд без
коришћења пословног простора, подношењем пријаве на јавни позив могу постати виртуелни чланови НТП
Београд. Цена пакета услуга за виртуелно чланство износи 50 ЕУР/месечно.
V
Овај јавни позив отворен је до попуњавања расположивих просторних капацитета НТП Београд. Пријаве
пристигле до 15-тог у месецу разматраће се у том месецу, док ће пријаве пристигле након 15-тог бити
разматране наредног месеца.
Пријаве за учешће на Јавном позиву се подносе у електронској или у писаној форми. Електронска пријава се
врши на интернет адреси www.ntpark.rs, где се такође могу и преузети обрасци за пријављивање у писаној
форми. Пријаве у писаној форми се подносе у прописно затвореној коверти препоручено или непосредно на
адресу: НТП Београд д.о.о, Вељка Дугошевића број 54, 11060 Београд, са назнаком „Пријава на jавни позив
технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Београд.“
Пријава мора да садржи: попуњен образац, редовне годишње финансијске извештаје за претходне три
године, референце предузећа у развоју нових/побољшаних производа, процеса и услуга, и биографије
кључних чланова тима, као и изјаву о прихватању услова конкурса. НТП Београд задржава право да накнадно
затражи додатна појашњења предате документације.
У случају новооснованих предузећа пријава мора да садржи: попуњен образац (уводни део и одељак 4 и 5),
референце (информације о оствареним инвестицијама/партнерствима/првим корисницима/купцима),
биографије као и изјаву о прихватању услова конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Подносиоци пријава могу извршити увид у пословни простор НТП Београд који је предмет овог позива сваког
радног дана у времену од 10-13 часова, уз претходну најаву.
Сви подаци наведени у обрасцима и документима који су поднети на Јавни позив третираће се као строго
поверљиви, изузев оних податка који су иначе јавно доступни.

3

Режијски трошкови обухватају трошкове одржавања и комуналне трошкове.

VI
Вредновање пристиглих пријава ће бити обављено у складу са следећим групама критеријума:
1. Технолошки профил
Право учешћа на Јавном позиву имају предузећа из поглавља II овог позива, а предност у избору имају
предузећа активна у областима:
•

Информационе и комуникационе технологије

•

Биомедицина

•

Нови материјали и нанонауке

•

Заштита животне средине и климатске промене

•

Енергетика и енергетска ефикасност

•

Пољопривреда и храна

Предузећа ће бити оцењена на основу тога колико је њихова област рада компатибилна са секторима у
позиву, као и на основу тога каквог је технолошког интезитета предузеће (високотехнолошко,
средњетехнолошко, нискотехнолошко).
2. Иновативност
Иновативност ће се мерити на основу степена развоја и комерцијализације нових производа, процеса и
услуга, и то на основу претходних референци предузећа, предложеног тима, као и на основу постојеће и
планиране повезаности и сарадњe предузећа са научноистраживачким сектором.
3. Извозни потенцијал
Приоритет кроз овај Јавни позив ће бити дат предузећима које имају оријентацију ка извозу и страним
тржиштима. Предузећа ће бити бодована на основу тога да ли су доминатно оријентисана на домаће
тржиште са потенцијалом за извоз, као и да ли већ извозно послују са циљем даљег ширења тржишта што ће
доказати кроз конкурсну документацију.
4. Потенцијал креирања радних места у наредне две године
Предузећа ће се оцењивати на основу броја креираних радних места, посебно радних места са факултетским
дипломама, при чему ће предност у избору имати они који могу да креирају нова радна места, посебно преко
30 високотехнолошких радних места у наредне две године.
5. Предвиђени раст прихода
Оцењиваће се постојећи и пројектовани раст прихода предузећа, посебно у односу на раст прихода од
развоја нових иновативних производа и услуга.
VII
Оцењивање приспелих пријава ће обављати петочлана Комисија именована од стране НТП Београд.

Подносиоци чије су пријаве одбачене или одбијене имају могућност правног лека тј. приговора.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичном сајту НТП Београд.
Информације у вези са Јавним позивом се могу добити слањем упита на адресу: office@ntpark.rs или путем
телефона 011/ 3370-951 сваког радног дана од 10.00 до 16.00 h.

