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Информатор о раду је сачињен у складу са одредбама Закона о слободном приступу 

информацијама од  јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 

104/2009  и 36/2010) и према Упутству за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа („Службени гласник РС”, бр. 68/2010). 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ  
 

1.1. НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ИНФОРМАТОР 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК БЕОГРАД 

Адреса: Вељка Дугошевића 54 

11050 Београд 

Матични број: 21113115 

ПИБ: 109023482 

Научно-технолошки  парк Београд је регистрован као организација за пружање 

инфраструктурне подршке иновационој делатности у Регистру иновационе делатности 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под ознаком РПДИП 13/2015 од 

10.07.2015. године.  

Телефон:  011/33-70-951 

Адреса  електронске поште:  office@ntpark.rs  

 

1.2. ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ 

САДРЖИ ИНФОРМАТОР 

За сачињавање и тачност Информатора, у Научно-технолошком парку овлашћена је и 

одговорна Вера Докмановић Ћирић, помоћница директора, тел. 011 33 70 951, e-мaил: 

vera.ciric@ntpark.rs.  

 

1.3. ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА, ОДНОСНО ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЛИ 

ДОПУНЕ ИНФОРМАТОРА И ПОЈЕДИНИХ ЊЕГОВИХ ДЕЛОВА 

Последње измене и допуне Информатора сачињене су у октобру 2019. године. 

 

1.4. ПОДАЦИ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАТОРА У ЕЛЕКТРОНСКОМ И 

ФИЗИЧКОМ ОБЛИКУ 

 

Информатор је у електронској форми доступан на web страни Научно-технолошког парка 

Београд (НТП Београд) и у штампаном облику у просторијама НТП Беорад, у Београду, 

Вељка Дугошевића 54, објекат „А3“, трећи спрат, од 09:00 до 17:00 сати.  

 

 

mailto:office@ntpark.rs


Информатор о раду Научно-технолошког парка Београд, октобар 2019. године  
 

4 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Научно-технолошки парк Београд (у даљем тексту: НТП Београд) основан је јуна 2015. 

године у партнерству Владе Републике Србије (у име Владе: Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду. На основу 

Закључка Владе РС бр. 05 022-3124/2015 од 26.03.2015. године потписан је Уговор о 

оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Београд“ 

који је оверен пред Првим основним судом у Београду под Ов II број 83/15 дана 

29.04.2015. године, чиме је основан НТП Београд, са следећим циљевима:  

- развоја првог функционалног научно-технолошког парка у Србији у складу са  

добрим примерима међународне праксе; 

- привлачења иновативних технолошких развојних компанија  (домаћих и страних) 

и стварање услова за њихов развој;  

- подстицаја повратног утицаја  на развој научноистраживачких организација;  

- стварања услова за оснивање већег броја стартап предузећа и њихов развој 

посредством Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета Београд.  

 

Влада Републике Србије је у наведеном Закључку одлучила да се објекти, који се налазе 

у улици Вељка Дугошевића 54 на катастарској парцели 2277/4 КО Звездара (у даљем 

тексту: Комплекс), користе за потребе обављања регистроване делатности научно-

технолошког парка на Звездари.  

 

Организација рада и обављања послова НТП Београд утврђени су Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Полазећи од одредаба 

Уговора о оснивању НТП Београд, в.д. директора НТП Београд је 02.04.2019. године 

донео важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 

НТП Београд на дан 30.09.2019. године има 15 запослених, од којих 12 на неодређено 

време и троје запослених на одређено време; са в.д. директора је закључен Уговор о 

правима и обавезама директора. Поред наведеног, са два лица је закључен уговор о 

привременим и повременим пословима и са два лица уговор о допунском раду, за 

потребе спровођења пројекта у оквиру Interreg ADRION програма.   

 

За обављање послова из делокруга НТП Београд, образоване су следеће организационе 

јединице:  

 

- Центар за подршку пословању; 

- Центар за инфраструктуру и инвестиције; 

- Центар за развој пословања. 

 

Радна места Директор и Пословни секретар систематизована су ван горе наведених 

организационих једница. Организациона структура НТП Београд је приказана 

графиконом у наставку: 
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У наставку је наративни приказ организационе структуре НТП Београд. 

 

Центар за подршку пословању 

 

Центар за подршку пословања обавља послове везане за стручну и административну 

подршку пословању, послове рачуноводства и финансија, правне и кадровске послове, 

послове јавних набавки, нормативне активности, послове архиве и канцеларијског 

пословања НТП Београд. 

 

Центром за подршку пословању руководи помоћница директора Вера Докмановић 

Ћирић, спец.инж.организационих наука   

Адреса електронске поште: vera.ciric@ntpark.rs  

 

Центар за инфраструктуру и инвестиције 

 

У оквиру Центра за инфраструктуру и инвестиције обављају се послови из домена 

обезбеђивања инфраструктурних услова за развој иновација у компанијама чланицама 

НТП Београд. С тим у вези, активности ове организационе јединице се могу посматрати 

кроз две групе послова: активности које се односе на обезбеђивање услова за развој 

иновација компанија чланица у оквиру постојећих капацитета НТП Београд и активности 

mailto:vera.ciric@ntpark.rs
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које се спроводе на планирању и реализацији инвестиција везаних за обезбеђивање 

недостајућих садржаја као и на планирању проширења инфраструктурних капацитета.  

За активности из прве групе послова задужен је Шеф одржавања, а на основу анализе 

потреба, приоритета и расположивих финансијских могућности. Помоћник директора 

координира потребним активностима на реализацији. За реализацију активности из 

друге групе задужен је Помоћник директора. Према потребама Центра за развој 

пословања и расположивим финансијским могућностима, врши се планирање и 

спровођење послова који за резутат имају обезбеђивање неопходних нових садржаја у 

комплексу НТП Београд у циљу обезбеђења што бољих услова за развој иновација у 

компанијама чланицама.  

 

Центром за инфраструктуру и инвестиције руководи помоћник директора Радиша 

Вићевић, дипломирани машински инжењер.   

Адреса електронске поште: radisa.vicevic@ntpark.rs  

 

Центар за развој пословања 

 

У оквиру ове организационе јединице се креирају и спроводе програми за развој 

иновација и предузетништва, за тимове и компаније у различитим фазама развоја, ради 

се на успостављању међународних партнерстава, као и на промоцији достигнућа и 

резултата компанија чланица. Тим запослен у Центру за развој пословања пружа 

информације, ради на промоцији и привлачењу нових чланова, организује процес 

селекције потенцијалних чланова, уговара и пружа инфраструктурне и стручне услуге, а 

спроводи и мониторинг, односно годишњу евалуацију чланова. Поред наведеног, у 

Центру за развој пословања се спроводи анализа потреба иновативних компанија, на 

основу које се пружају услуге са циљем подршке убрзаном развоју иновација.  

 

Центром за развој пословања руководи помоћница директора Јелена Петровић, 

дипломирани политиколог.  

Адреса електронске поште: jelena.petrovic@ntpark.rs  

 

 3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

Чланом 22. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Београд 

дефинисано је да су органи Друштва Директор и Скупштина.  

 

3.1 ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА 

 

В.д. директора НТП Београд је Гордана Даниловић Грковић.  

Адреса електронске поште: manager@ntpark.rs  

На месту в.д. директора налази се на основу члана 40. Уговора о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу НТП Београд. Поменутим Уговором дефинисане су 

надлежности директора Друштва (члан 31. Уговора): 

 

 заступање Друштва и организовање и вођење послова Друштва у складу са 

законом, оснивачким актом и одлукама Скупштине Друштва; 

 утврђивање предлога пословног плана; 

 сазивање седница Скупштине Друштва; 

mailto:radisa.vicevic@ntpark.rs
mailto:jelena.petrovic@ntpark.rs
mailto:manager@ntpark.rs
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 спровођење одлука Скупштине Друштва; 

 закључење уговора о кредиту уз претходну сагласност Скупштине Друштва; 

 старање о извршењу обавеза Друштва као регистрованог субјекта иновационе 

делатности, у складу са законом; 

 доношење општих аката, ако законом или другим прописом није предвиђено да 

их доноси скупштина Друштва. 

 

Поред наведеног, директор Друштва:  

 одговара за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања; 

 одговара за тачност финансијских извештаја Друштва; 

 је у обавези да води евиденцију о свим донетим одлукама Скупштине Друштва. 

 

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 5 представника, Град Београд 2 представника и Универзитет 2 представника. 

Састав и овлашћења Скупштине Друштва су дефинисани члановима 23.-28. Уговора о 

оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Београд.  

 

Чланови Скупштине Друштва: 

 

1. Проф. др Милорад Милованчевић, председник Скупштине – представник 

Републике Србије као оснивача Друштва; 

2. Драгомир Петронијевић – представник Града Београда као оснивача; 

3. Проф. др Иванка Поповић – представница Универзитета у Београду као оснивача; 

4. Проф. др Сања Вранеш – представница Републике Србије као оснивача; 

5. Проф. др Душан Старчевић – представник Републике Србије као оснивача; 

6. Вера Васић – представница Републике Србије као оснивача; 

7. Радмила Павловић – представница Републике Србије као оснивача; 

8. Милинко Величковић – представник Града Београда као оснивача; 

9. Проф. др Ненад Зрнић – представник Универзитета у Београду као оснивача.  

 
Скупштина Друштва има следеће надлежности: 

 

 доноси измене оснивачког акта; 

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

извештаје ревизора; 

 надзире рад директора и усваја извешаје директора; 

 одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисји 

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 сопственог удела; 

 одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата; 
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 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 претходну сагласност директору, на закључење уговора веће вредности, ако 

се односе на прибављање и располагање буџетским средствима или средствима 

кредита; 

 врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са законом.  

 

Одлуке Скупштине Друштва се доносе већином гласова оснивача/чланова Друштва, 

осим у случају доношења одлука о статусним променама и промени правне форме.  

 

 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

4.1 ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНОСТ РАДА 

 

Закључком Владе РС бр. 05 022-3124/2015 од 26.03.2015. године, поред нацрта Уговора 

о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Београд усвојен је и Програм 

управљања НТП Београд, документ којим су дефинисани циљеви и улога НТП Београд. 

С тим у вези, основни циљ оснивања и развоја првог функционалног научно-

технолошког парка у Србији је убрзан технолошки развој земље  у складу са добрим 

примерима међународне праксе, где НТП Београд треба да привуче иновативне, домаће 

и стране технолошко-развојне компаније и створи услове за развој економије засноване 

на знању. Настојећи да постигне што боље резултате у том циљу, НТП Београд је 

осмислио и применио транспарентне механизме за привлачење иновативних 

технолошких развојних компанија, што подразумева примену начела јавности рада и 

доступности странкама, потенцијалним и постојећим корисницима и члановима НТП 

Београд (привредним субјектима који послују у оквиру научно-технолошког парка).  
 

НТП Београд нема посебних правила нити одлука о искључењу и ограничењу јавности 

рада; у раду се примењују општа правила и поступци који се односе на искључење и 

ограничење јавности рада свих државних органа, а то су случајеви изношења личних 

података појединаца, као и података који представљају пословну тајну чланова НТП 

Београд или оних привредних субјеката који остварују неки облик пословне сарадње са 

НТП Београд. У том смислу, у НТП Београд постоје два општа акта која прецизније 

регулишу ова питања, Правилник о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих 

података број 164/2015 од 31.12.2015. године и Правилник о заштити података о 

личности број 14/2016 од 12.01.2016. године.   
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НТП Београд обезбеђује да: 

- се на интернет страни www.ntpark.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 Београд.  

 

 

4.2. ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ДРЖАВНОГ ОРГАНА 
  

Порески идентификациони број НТП Београд је: 109023482 

 

4.3. ПОДАЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ  

 

Радно време у комплексу НТП Београд је од понедељка до петка од 7:30 до 17.30 сати. 

Пријем странака је свим радним данима у времену од 10:00 до 14:00 часова.  

 

4.4. ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ, КАО И 

СЛУЖБЕНИКА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Седиште НТП Београд се налази у Београду, у улици Вељка Дугошевића 54.  

Телефон: 011/ 33-70-951 

e-маил: office@ntpark.rs 

 

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у НТП Београд, 

овлашћена је и одговорна  Славица Слобођанац, пословни секретар, тел.011 33 70 951, 

мaил:slavica@ntpark.rs. 

 

4.5. КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ЗА САРАДЊУ СА 

НОВИНАРИМА И ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА 

 

За сарадњу са новинарима и јавним гласилима овлашћена је Ивана Безаревић, 

Координатор за ПР и маркетинг, адреса електронске поште: ivana.bezarevic@ntpark.rs.  

 

 

4.6. МОГУЋНOСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА ДРЖАВНОГ ОРГАНА И 

НЕПОСРЕДНОГ УВИДА У РАД ДРЖАВНОГ ОРГАНА, НАЧИН УПОЗНАВАЊА 

СА ВРЕМЕНОМ И МЕСТОМ ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА И ДРУГИХ 

АКТИВНОСТИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА НА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО 

ПРИСУСТВО И ЕВЕНТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 

ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА ДРЖАВНОГ 

ОРГАНА 

 

Све седнице Скупштине НТП Београд заказује директор писаним путем, у складу са 

законом и одредбама Пословника о раду Скупштине Друштва. 

 

Седнице Скупштине могу да буду редовне и ванредне. 

Редовна седница одржава се једном годишње.  

http://www.ntpark.rs/
mailto:office@ntpark.rs
mailto:ivana.bezarevic@ntpark.rs
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Седнице Скупштине одржавају се у седишту НТП Београд. Директор може одлучити да 

се седница Скупштине одржи и на другом месту, ако је то потребно ради олакшане 

организације седнице Скупштине. 

Скупштину друштва сазива директор Друштва. Седница Скупштине сазива се писаним 

позивом упућеним сваком члану Друштва или електронским путем. 

Седницу Скупштине могу сазвати и оснивачи/чланови Друштва који имају или заступају 

најмање 20% гласачких права, ако директор Друштва не прихвати њихов писани захтев 

за сазивање седнице у року од 15 дана од дана подношења захтева.  

 

4.7. ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА ОБЈЕКАТА КОЈЕ 

КОРИСТИ ДРЖАВНИ ОРГАН И АКТИВНОСТИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА 
 

Аудио и видео снимање комплекса Научно-технолошког парка је дозвољено искључиво 

уз претходну најаву и одобрење менаџмента НТП Београд. 

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 
 

Закључно са 30.09.2019., од почетка рада НТП Београд стигао је само један захтев за 

доставу информација по основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја. У захтеву поднетом електронском поштом 24.05.2017. године су тражене 

информације везане за број запослених у НТП Београд и структуру по стручној спреми, 

просечну месечну бруто зараду запослених, затим за услове за чланство у НТП Београд, 

да ли нека компанија користи пословни простор бесплатно и за који временски период. 

На питања је одговорено у најкраћем року и тражене информације су прослеђене 

подносиоцу захтева.  

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ДРЖАВНОГ 

ОРГАНА  
 

Делокруг рада НТП Београд уређен је следећим: 

 

 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије 2016.-2020. године 

– овом Стратегијом су дефинисани планирање и остваривање дугорочних 

стратешких циљева, приоритета и праваца научног и технолошког развоја;  

 Закон о научноистраживачкој делатности  („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 

50/2006, 18/2010, 112/2015) – Закон дефинише које организације могу обављати 

научноистраживачку делатност;  

 Закон о иновационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010, 

55/2013) – дефинише појам научно-технолошког парка, утврђује надлежност за 

прописивање услова у погледу програмских, просторних и стручних капацитета 

под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству научно-

технолошког парка; и на основу овог Закона је извршен упис НТП Београд у 

Регистар иновационе делатности Министарства просвете науке и технолошког 

развоја као организације за пружање подршке иновационој делатности; 



Информатор о раду Научно-технолошког парка Београд, октобар 2019. године  
 

11 

 

 Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки 

парк Београд“ који је оверен пред Првим основним судом у Београду под Ов II 

број 83/15 дана 29.04.2015. године – НТП Београд је основан као организација за 

пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру 

дефинисаног простора пружа инфраструктурне и стручне услуге привредним 

друштвима, начуноистраживачким и иновационим организацијама ради њиховог 

повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових 

производа и услуга на тржишту, у циљу убрзаног технолошког развоја земље, а 

на основу примера добре међународне праксе у овој области. У сврху испуњења 

овог циља обезбеђују се просторни и други услови да Друштво пружа 

инфраструктурну и другу подршку наведеним привредним субјектима; 

 Програм управљања НТП Београд за период 2015.-2018. године – овим 

документом је дефинисана улога НТП Београд у развоју иноватинве делатности у 

Србији. С тим у вези, НТП Београд су дати следећи задаци: 

 да осмисли транспарентне механизме за привлачење домаћих и страних 

иновативних технолошких компанија и да створи услове за њихов убрзани 

развој кроз повезивање са научно-истраживачким организацијама, у 

складу са одредбама Закона о иновационој делатности; 

 да створи услове за оснивање већег броја spin-off  предузећа и њихов 

развој посредством „Пословно-технолошког инкубатора техничких 

факултета Београд“ . 

 Закључак Владе Републике Србије о усвајању нацрта Уговора о оснивању 

друштва са ограниченом одговорношћу НТП Београд и Програма управљања 

НТП Београд, 05 Број 022-3124/2015 од 26.03.2015. године – као циљеви оснивања 

НТП Београд наведени су: 

 развој првог функционалног научно-технолошког парка у Србији у 

изграђеном комплексу у Београду, у складу са добрим примерима 

међународне праксе и у сарадњи са донаторима; 

 привлачење домаћих и страних иновативних технолошких развојних 

компанија и стварање услова за њихов развој кроз повезивање са 

научноистраживачким и високошколским оргнаизацијама, у складу са 

одредбама Закона о иновационој делатности; 

 подстицај 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; 

 стварање услова за оснивање већег броја spin-off  предузећа и њихов развој.  

 Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 022-6479/2019-2 од 18.07.2019., којим 

су утврђени Програм развоја НТП Београд за период 2020.-2025., као и додатни 

будући правци развоја НТП Београд за потребе убрзаног технолошког развоја РС 

у циљу: 

 Поспешивања технолошког предузетништва међу младим 

високообразованим на Универзитету у Београду и развоја обука и метода 

предузетничког учења у складу са светским трендовима; 

 Осивања и развоја већег броја технолошких стартап компанија од стране 

младих образованих људи са потенцијалом за развој нових производа и 

услуга са додатом вредношћу; 

 Привлачења технолошко-развојних компанија (домаћих и страних) да 

развијају своје производе и услуге у Србији, са потенцијалом за 

запошљавање младих високообразованих кадрова и за извоз, у циљу 

јачања конкурентне привреде; 
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 Стварања услова за даље ширење просторних капацитета на Звездари  

циљу мултипликовања резултата; 

 Развоја модела са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

за успешнију комерцијализацију иновативних идеја насталих у процесу 

истраживања, а у складу са новим законским и организационим решењима 

Министарства; 

 Подстицаја повратног утицајана развој повољне климе за иновације и 

технопредузетништво у земљи.  

 

 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ДРЖАВНОГ ОРГАНА 
Обавезе НТП Београд произилазе из правног оквира у свему према наведеном у 

предходној тачки. 

 

У вези са наведеним, НТП Београд, 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 Београд 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 

Београд са Градом Београдом на подстицању самозапошљавања и иновативних 

делатности; 

 Програм Colosseum Sports Tech Serbia – први програм подршке стартаповима који 

развијају нова технолошка решења у спорту. НТП Београд спроводи Програм у 

срадњи са израелском организацијом Colosseum Sport, уз подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, те Амбасаде Израела у Београду. Циљ 

Програма је повезивање спортске заједнице са иноваторима како би се 

унапредила искуства и убрзала примена технолошких решења; 

 ParkUp! Програм – интензивни петодневни програм учења, рада и дружења са 

циљем да студенти закораче у свет стартапова, стекну знања и вештине како да 

креирају идеје/уоче проблеме, формирају тим и упознају се са корацима у развоју 

успешне стартап компаније. 

 

Закључком Владе Републике Србије 05 број 022-3124/2015 од 26.03.2015. године НТП 

Београд је одређен да управља објектима научно технолошког парка који су власништво 

Републике Србије са задатком да развије први научно технолошки парк у Србији у складу 

са примерима добре међународне праксе. 

 

На основу Закона о иновационој делатности, НТП Београд, на свом сајту, има објављен 

и стално отворен Јавни позив технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП 

Београд. Оцењивање пристиглих пријава врши Комисија за евалуацију пријава и избор 

чланова НТП Београд. Након спроведеног поступка Комисије, НТП Београд закључује 

уговоре са члановима о коришћењу инфраструктурних и стручних услуга.  
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8.  ПРОПИСИ 
Следећи позитивни прописи су релевантни за рад и у непосредној вези са активностима 

НТП Београд: 

1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06); 

2.  Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10 и 

55/13.); 

3.  Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 

др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018); 

4. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018); 

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.); 

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 и 

95/2018); 

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. 110/05 и 

50/06.- исправка, 18/10. и 112/15.);  

9. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08,104/09.- 

др.закон,68/12.-одлука УС и 107/12.); 

10. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07);  

11.  Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 

30/10);  

12.  Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 

53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10);  

13. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - 

одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна 

повеља);  

14.  Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14. и 

13/17.-одлука УС);  

15.  Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 

РС“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011);  

16.  Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11, 

119/12. и 29/16.-одлука УС);  

17.  Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12 и 45/13.-др.закон, 93/14,96/15. и 106/15.);  

18.  Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 32/13.); 

19.  Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05. и 

91/15.);  

20.  Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10), 20.  

21.  Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени 

гласник РС“ бр. 30/10);  

22.  Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 

64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС 

– даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13.); 
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23.  Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – 

испр., 57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14,123/14,126/14.-одлука УС, 106/15. и 10/16.-

др.закон);  

24.  Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09. и 20/15.);  

25.  Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09); 

26.  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“ бр. 54/07, 104/09, 36/10);  

27.  Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15. и 68/15.);  

28.  Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ бр. 

99/16.); 

29.  Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,68/15.-др.закон,103/15. и 99/16.);  

30.  Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,104/16.-

др.закона и 108/16.);  

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. 24/12, 48/15. и 99/15.);  

32.  Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 

53/10, 66/11 – одлука Уставног суда, 76/13-одлука УС, 112/13-аутентично тумачење и 

8/15.-одлука УС);  

33.  Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09).  

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
 

9.1 ВРСТЕ УСЛУГА 

 

НТП Београд својим члановима пружа следеће услуге: 

 

 инфраструктурне услуге; 

 стручне услуге.  

 

Инфраструктурне услуге обухватају коришћење простора и осталог садржаја у 

заједничким просторијама.  
 
Стручне услуге обухватају следеће услуге: 

 

Директан приступ базама знања; 

 приступ младим талентима УБ-организацијом догађаја (до 2 пута годишње), 

 повезивање са истраживачима/професорима који се налазе у мрежи НТП 

Београд. 

 

Приступ финансијским фондовима; 

 информисање о доступним фондовима, 

 основно саветовање у погледу приступа финансијским фондовима; 

повезивање са инвеститорима и пословним анђелима. 

 

Саветовање; 

 основно саветовање за развој пословног модела, 

 основно саветовање за заштиту интелектуалне својине, 
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 основно правно-административно саветовање, 

 основно рачуноводствено саветовање. 

 

Сертификација; 

 основно саветовање у области сертификације производа/процеса/услуге. 

 

Промоција: 

 оглашавање и промоција – у оквиру Комплекса, на сајту и друштвеним 

мрежама НТП Београд, 

 промоција на студентским догађајима и сајмовима где је обезбеђено 

представљање НТП Београд, 

 основна подршка у организацији догађаја, 

 повезивање са медијима из мреже НТП Београд. 

 

Умрежавање и интернационализација: 

 успостављање веза са другим Члановима и институцијама-оснивачима, 

 организовање Б2Б догађаја са компанијама из мреже НТП Београд, 

 повезивање са осталим партнерима из мреже НТП Београд у земљи и 

иностранству. 

 

Поред наведених, стручне услуге обухватају и саветодавне и друге стручне услуге, које 

се пружају на појединачни захтев Члана или на иницијативу НТП Београд, када НТП 

Београд процени да постоји потреба члана за поједином врстом специфичне стручне 

услуге и називају се специфичне стручне услуге.  

 

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА   
 

Чланови НТП Београд услуге користе на основу чланства, које се стиче по основу пријаве 

и испуњености услова из Јавног позива технолошко-развојним компанијама за чланство 

у НТП Београд. 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, као што следи: 

 

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 НТП 

Београд, 

 Организовање састанка Комисије, 

 Документа за евалуацију. 
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Пријем пријаве 

Пријаве се могу поднети на следећи начин: 

 електронским путем, путем линка: https://www.ntpark.rs/form/prijava/ или слањем 

пријавног обрасца и пратеће документације на мејл javnipoziv1@ntpark.rs; 

 поштом на адресу Вељка Дугошевића 54, 11060 Београд, Србија; 

 лично у просторијама Научно-технолошког парка Београд. 

 

Пријаве пристигле до сваког 15-ог у месецу се не отварају пре заседања Комисије за 

евалуацију.  
 
Комисија за евалуацију пријава и избор чланова НТП Београд 

Комисија за евалуацију пријава је формирана путем Одлуке Скупштине НТП о 

формирању Комисије за евалуацију чланова НТП и којом су именовани чланови 

Комисије. Рад Комисије дефинисан је Правилником о раду Комисије за евалуацију 

пријава и избор чланова у НТП Београд. Комисија се састоји од пет чланова док 

административно-техничку и стручну подршку пружа стручни тим НТП Београд.  

 

Чланови Комисије су: 

o Проф. др Душан Старчевић, председник комисије 

o Проф. др Војкан Лучанин 

o Никола Марковић 

o Гордана Лазаревић 

o Марија Ћулафић Томић 

 

Чланови Комисије потписују изјаву о обавези чувања поверљивих података, 

независности и непристрасности. 

 

 

Општи услови учешћа 

 

Сходно одредбама члана 7. Правилника о рау Комисије за евалуацију пријава и избор 

чланова НТП Београд број 600/2018 од 05.07.2018. године, право учешћа на Јавном 

позиву имају домаће и стране технолошке компаније које се баве развојем нових или 

унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то микро, мале и средње 

компаније, као и велике компаније које своја развојна одељења желе да лоцирају у НТП 

Београд.  

Компаније које су заинтересоване за приступ инфраструктурним и стручним услугама 

које пружа НТП Београд, а без коришћења пословног простора, подношењем пријаве на 

Јавни позив могу постати виртуелни чланови НТП Београд. 

На Јавном позиву могу учествовати само компаније: 

1. чије пословање одговара намени НТП Београд; 

2. чији технички и логистички захтеви одговарају инфраструктурним могућностима 

НТП Београд; 

3. против којих се не воде правни поступци ликвидације и стечаја; 

https://www.ntpark.rs/form/prijava/
file:///C:/Users/Milan/Documents/AppData/Local/Microsoft/praktikant3/AppData/Roaming/Microsoft/Word/javnipoziv1@ntpark.rs
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4. којима није изречена мера трајне или привремене забране обављања пословне 

делатности; 

5. које су измириле обавезе по основу пореза и доприноса; 

6. које послују позитивно у последње две године (осим у случају новооснованих 

компанија које морају показати финансијски потенцијал у виду интелектуалне 

својине и/или оснивачког удела и/или потенцијалних инвестиција и/или 

партнерства и сл.). 

Предузећа заинтересована за чланство у Научно-технолошком парку Београд, могу се 

пријавити на Јавни позив подношењем следеће документације: 

1. Попуњен образац (из Анекса 3) 

2. Редовни годишњи финансијски извештаји подносиоца за претходне три године 

(осим за новооснована предузећа, док предузећа која су млађа од три године од 

дана подношења пријаве достављају финансијске извештаје за онај број година 

колико предузеће послује) 

3. Референце предузећа у развоју нових/побољшаних производа, процеса и услуга 

(ћерке фирме/огранци/пословне јединице, које су млађе од три године од дана 

подношења пријаве могу доставити референце матичног предузећа, а 

новоосновна предузећа достављају референце које се односе на потенцијалне 

инвестиције и/или пословна партнерства и сл.) 

4. Биографије кључних чланова тима 

5. Изјаву о прихватању услова конкурса (из Анекса 3). 
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

У табели у наставку је дат преглед података о пруженим услугама у 2018. години и првој 

половини 2019. године из тачке 9.1 Информатора које су за потребе прегледа груписане 

према типу услуге:  

 

 

Преглед активности 2018. 

Прва 

половина 

2019. 

Р. 

бр. 
Tип услуге Oпис 

Број 

активности 

Број 

активности 

1 Интернационализација 

Услуга намењена стартапима и 

технолошко-развојним 

компанијама и има за циљ да 

иновативни пројекти чланица што 

једноставније дођу до купаца и 

партнера у иностранству; 

Обухвата излагање и представљање 

на међународним сајмовима (нпр. 

Измир и Шангај). Повезивање са 

међународним привредним 

делегацијама које посећују Београд 

(посебно НТП Београд). 

Повезивање са релевантним 

организацијама и појединцима из 

иностранства, који су од значаја за 

развој пословања на изабраним 

иностраним тржиштима. 

22 10 

2 Медији и видљивост  

Услуга намењена и стартаповима и 

технолошко-развојним 

компанијама и има за циљ појачану 

видљивост производа/услуга 

чланица, долазак до шире заједнице 

и потенцијалних купаца/корисника; 

Обухвата објављивање садржаја на 

друштвеним мрежама, медијску 

промоцију и гостовања (подршка 

која иде уз то), вести и осталог 

садржаја везаног за напредак 

развоја пословања чланица, који су 

релевантни за циљну групу и ширу 

заједницу. 

23 15 

3 Умрежавање 

Услуга намењена и стартаповима и 

технолошко-развојним 

компанијама и има за задатак да 

повеже чланице са релевантним и 

могућим пословним партнерима и 

клијентима, како у заједници НТП 

Београд, тако и са домаћим и 

међународним компанијама, 

60 40 
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привредним удружењима, 

невладиним сектором и 

доносиоцима одлука. Циљ је да се 

подстакне и убрза развој чланица и 

скрати време које би им требало да 

дођу до оваквих саговорника и 

потенцијалних партнера. Односи се 

на организовање сајамских 

излагања и презентација у Србији, 

округлих столова и других радних 

сесија.  

4 Б2Б састанци 

Услуга намењена и стартаповима и 

технолошко-развојним 

компанијама са циљем директног 

повезивања чланица са релевантним 

потенцијалним партнерима, који су 

значајни за њихов развој. 

Организује се кроз посете 

међународних привредних 

делегација НТП Београд или кроз 

директно повезивање са 

стејкхолдерима и партнерима НТП 

Београд. 

50 21 

5 
Консултације и 

саветовање 

Услуга намењена превасходно за 

стартапове. Циљ јесте повезивање 

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 заштитом 

интелектуалне својине, валидација 

бизнис модела, ширење корисничке 

базе и унапређење решења, 

маркетинг, продаја итд. 

34 18 

6 Правна помоћ 

Услуга намењена превасходно за 

стартапове. Има за циљ да помогне 

фирмама да своје пословање 

ускладе са променама законских 

регулатива, као и да тимовима 

помогне приликом састављања 

документације за регистрацију 

фирме. Односи се и на подршку у 

вези питањима везаним за правну 

регулативу у случају извозних 

активности фирми. 

13 8 
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7 Приступ базама знања 

Услуга намењена стартаповима и 

технолошко-развојним 

компанијама и има за циљ да 

омогући приступ младим, 

талентованим особама са факултета. 

У оквиру ове услуге, НТП Београд 

блиско сарађује са Центром за 

развој каријере и саветовање 

студената Универзитета у Београду, 

са којим спроводи заједно 

„Каријерна ћаскања“ и друге 

догађаје, који су прилика да 

компаније чланице дођу до нових 

чланова свог тима. 

7 10 

8 Техничка подршка 

Услуга намењена стартаповима и 

технолошко-развојним 

компанијама и има за циљ да 

олакша боравак и дневне 

активности чланица у комплексу. 

Поред тога, значајан део ових 

услуга се односе на физичке ресурсе 

које НТП Београд ставља на 

располагање својим чланицама 

(нпр. коришњење 3Д штампача и 

алата у Иновационој лабораторији 

за развој нових производа без 

надокнаде).  

12 22 

9 Тренинзи и радионице 

Услуга намењена превасходно за 

стартапове, иновативне тимове и 

младе особе које имају жељу да се 

упознају са стартап културом. 

Односи се на програмску и подршку 

на основу потреба стартапа у 

чланству. Програмска подршка се 

спроводила кроз програме: 

„ParkUp!“, „Let`s accellerate“, 

„Imagine If“ и „Colosseum Sport Tech 

Serbia“. На тим програмима, 

поштујући њихове појединачне 

циљеве, организоване су радионице 

које се тичу развоја пословног 

модела по Леан стартуп 

методологији, финансија и 

спремности за инвестирање, 

продаје, маркетинга, заштите 

интелектулне својине, итд. Што се 

тиче појединачних радионица на 

бази потреба чланица, оне 

обухватају сличан распон као и 

радионице у оквиру програма, само 

је њихова реализација по исказаној 

50 58 
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потреби било када у години, 

невезано за конкретан горе 

наведени програм, већ за саму 

инкубацију. 

   271 202 

 

 

 

До краја 2018. године, НТП Београд је својим потенцијалом, успео да привуче 71 

компанију која је пословала (била члан) у оквиру НТП Београд, од којих: 34 растуће 

технолошко-развојне компаније, 37 стартап компанија и 12 стартап тимова који 

валидирају иновативну идеју у оквиру НТП стартап програма, укључујући и 2 стартап 

тимa финалиста такмичења за најбољу стартап идеју. Настављена је сарадња са Градом 

Београдом у подршци развоја стартап компанија, те је крајем 2018. године 6 стартап 

компанија добило могућност једногодишњег субвенционисаног коришћења услуга НТП 

Београд.   

 

У наведеном периоду, по моделу и у сарадњи са Пословно-технолошким инкубатором 

техничких факултета Београд (БИТФ) у складу са Закључком Владе Републике Србије о 

усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП 

Београд и Програма управљања НТП Београд, 05 Број 022-3124/2015 од 26.03.2015. 

године, кроз програм инкубације је подржана 41 стартап компанија, којима је пружена 

подршка у развоју пословног модела, унапређењу приступа инвеститорима и купцима, 

правном саветовању, промоцији и видљивости, умрежавању. Реализација ових услуга је 

подржана од стране Владе Швајцарске. 

Кроз програм сарадње са градом Београдом у подстицању самозапошљавања и 

иновативних делатности уз подршку НТП Београд је основано 6 нових стартап 

компанија које ће током 2019. године наставити са развојем својих иновативних решења 

уз подршку саветника и ментора. 

 

У 2018. години је основано укупно 20 нових стартап компанија, што је значајан 

показатељ квалитетног програма подршке који пружају БИТФ и НТП Београд, а само у 

протеклој години са компанијама је радило 25 експерата. 
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Такође, током 2018. године подржано је више од 20 компанија у њиховим извозним 

активностима кроз учешће на међународним сајмовима у организацији НТП Београд и 

кроз различите догађаје током којих су компаније имале прилику да се упознају са 

страним привредницима и партнерима. 

 
Осим тога, организовано је више од 10 догађаја са циљем повезивања стартапа са 

страним тржиштима, између осталог одржано је више од 100 B2B састанака са 

представницима различитих страних привредних делегација. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

12.1. Финансијски план, реализација и годишњи финансијски извештај за 2018. 

годину 

 

Ребалансом финансијског плана за 2018. годину, планирани су укупни приходи у износу 

од 113.614.000,00 динара и расходи у износу од 113.569.000,00 динара. 

 

Планирани су приходи у 2018. години износу од 113.614.000,00 динара према следећој 

структури: 

 
 у РСД 

СТРУКТУРА ПРИХОДА 
Финансијски 

план за 2018. 

Реализација 

у 2018. 

% 

Реализације 

Накнаде за коришћење простора и 

пропратне услуге 
59.600.000. 60.829.816 102% 

Приливи по основу субвенција 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за 2018. годину 

39.000.000 39.000.000 100% 

Нереализоване обавезе из 2017. године 12.314.000 12.314.000 100% 

Остали пословни приходи  2.700.000 3.130.678 116% 

УКУПНО: 113.614.000 115.274.494 101% 

 

Укупно реализовани приливи у 2018. години износе 115.274.494,00 динара и у односу на 

финансијски план виши су за 1,7 милиона динара. Највећи пребачај у односу на 

планирани је у сопственим приходима, као последица потпуне попуњености 

расположивих капацитета и сталног развијања палете услуга које се пружају чаницама 

НТП. Део уговорених а нереализованих активности пренет је у следећу годину, тако да 

укупни приходи износе 105.774.521,05 динара. 

 

У циљу реализације комплексних задатака, дефинисаних Закључком Владе РС, а које 

НТП Београд треба да спроведе, посебно у делу Програм управљања НТП Београд 2015-

2018. године, планом буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 

2018. годину одобрене су апропријације у висини од 39.000.000,00 динара. 

Апропријације су пренете са рачуна извршења буџета Републике Србије број 840-1620-

21 за намене покривање дела режијских трошкова комплекса, трошкова, одржавања и 

постизања пуне функционалности комплекса, зарада запослених, опремања, набавки 

добара и других општих трошкова пословања, a у складу са Уговором о начину 

коришћења, динамици исплате и контроли наменског трошења средстава буџетске 

субвенције „Научно-технолошког парка Београд“ д.о.о. Београд у 2018. години, 

закљученим 20.02.2018. године, под бројем: 451-02-714/2018-16/11 од 20.02.2018. године 
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(заведен код Министарства), односно под бројем: 148/2018 од 21.02.2018. године 

(заведен код НТП Београд).  

 

Реализација уговорених обавеза из 2017. године у износу од 12.314.000,00 динара у 

целости је реализована у оквиру уговорених активности на подизању функционалности 

Комплекса и то: радови на уградњи аутоматских ротационих врата на главном улазу и 

аутоматских клизних врата између улазног хола и топле везе, завршетак радова на у делу 

објекта Б5-сутерен и приземље (вентилација и климатизација конференцијског центра, 

нови тоалети и припадајућа канализациона мрежа, кухињски простор  у сутерену и веза 

малотеретним лифтом са трпезаријом у приземљу, тоалети на поткровљу В2) и радови 

на изградњи паркинга на нефункционалном делу парцеле поред улаза у Комплекс 

(капацитет паркинга је 49 паркинг места). 

 

Остали пословни приходи у 2018. години износе 3.130.678,00 динара и највећим делом 

се односе на следеће пројектне активности: 

 У 2017. години започета је реализација трећег пројекта са Развојном агенцијом 

Србије (у наставку РАС), у складу са уговором о коришћењу бесповратних 

средстава у оквиру Програма подршке пројектима за унапређење економског 

развоја, који је продужен у 2018. години због активности на изради Плана детаљне 

регулације овог дела Звездаре. Пројекат је у целости завршен у априлу 2018. 

године и по усвојеном извештају о оправданости насталих трошкова, пренета 

средства из 2017. године, као и накнадно одобрена средства у 2018. години по 

усвојеном извештају, евидентирана су у корист прихода у износу од око 1,7 

милиона динара. 

 

 НТП Београд је добио међународни пројекат који финансира Европска Унија из 

ИПА средстава у оквиру Interreg V-Б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-

2020-ADRION, Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic-Ionian 

Region“ (у наставку ADRION пројекат), чијe су активности уговорене за 

2018/2019 годину (Уговор о субвенцији број 77, акроним OIS-AIR), у укупно 

одобреном износу од 147.430,80 ЕУР. Министарство финансија, као контролна 

јединица за праћење и оцену реализованих пројектних активности на ADRION 

пројекту, извршило је евалуацију истих за први извештајни период (први квартал 

2018. године). На основу позитивне оцене Министарства финансија о 

прихватљивости свих насталих трошкова у првом извештајном периоду, насталих 

у вези са пројектним активностима, евидентиран је приход у висини стварно 

насталих и прихваћених трошкова од око 719.000,00 динара. 

 

У 2017. години НТП Београд је склопио Споразум о уређивању међусобних права и 

обавеза у реализацији мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и 

самозапошљавања са Градом Београд, градска управа Града Београда, Секретаријат за 

привреду, број: 401.1-500 од 13. октобра 2017. године (заведен код Града), односно број: 

960/2017 од 13. октобра 2017. године. Укупно примљена финансијска средства од Града 

Београда износила су 900.000,00 динара и бесповратно су додељена једном кориснику на 

основу тројног уговора који је потписан од стране Града, НТП Београд и корисника. 

Компанија – корисник средстава је започела обављање своје делатности у просторијама 

НТП Београд у децембру 2017. године. Средства намењена подршци развоју иновације 

корисника у целости су наменски реализована и Пројекат је окончан у децембру 2018. 

године. 
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Динамика наплате потраживања од компанија чланица по основу коришћења пословног 

и осталог простора у оквиру комплекса НТП Београд, као и пропратних услуга била је у 

оквиру уговорених, што је утицало на високу ликвидност у пословању НТП Београд и  

условило  несметано обављање предвиђених и планираних активности у Комплексу. У 

складу са усвојеним Финансијским планом за 2018. годину, усвојен је План јавних 

набавки у функцији управљања, одржавања и привођења целине Комплекса НТП 

Београд својој намени и несметаном функционисању за потребе компанија чланица. 

Према усвојеној Измени финансијског плана НТП Београд за 2018. годину, укупно су 

планирани трошкови  у износу од 113.569.000,00 динара и то: 
у РСД 

ТРОШКОВИ 
Финансијски 

план за 2018. 

Реализација 

у 2018. 

% 

Реализације 

Режијски трошкови комплекса 32.300.000 31.915.322 99% 

Зараде и накнаде зарада и остали уговори 25.000.000 24.463.771 98% 

Текуће одржавање комплекса  10.270.000 10.241.288 100% 

Трошкови пословања 14.450.000 14.773.399 102% 

Трошкови подизања функционалности 

комплекса 
24.924.000 16.868.218 68% 

Основна средства и ситан инвентар 4.080.000 4.363.405 107% 

Трошкови пројеката 2.545.000 2.544.667 100% 

УКУПНО: 113.569.000 105.170.070 93% 

 

 Режијски трошкови  

 

Режијски трошкови обухватају трошкове електричне енергије, грејања, обезбеђења 

објеката у Комплексу НТП Београд, трошкове редовног одржавања и чишћења 

заједничких просторија (укључујући и обезбеђивање потрошног санитарног материјала), 

комуналне трошкове (одношење смећа и трошкови за утрошену воду) и остале сличне-

сталне трошкове. У 2018. години, ови трошкови су износили 31,9 милиона динара колико 

је и предвиђено финансијским планом. Потпуна попуњеност Комплекса резултирала је 

већом потрошњом енергената, пре свега електричне и топлотне енергије и захтевом за 

повећање инсталиране снаге система за топлотну енергију. Ови трошкови обухватају 

55% од укупних режијских трошкова.  

 

Као и у предхпдним годинама, тако ни у  2018. години Јединица за управљање 

пројектимиа (ЈУП) није партиципирао у режијским трошковима коришћења простора (од 

1.024 м²) који износе око 3,3 милиона на годишњем нивоу што је додатно оптеретило ове 

трошкове. 

 

 Трошкови у функцији управања и довођења Комплекса у функционално 

стање 

 

У посматраном периоду ови трошкови износе 31,5 милиона динара и збирно се односе 

на: 

 

 Текуће одржавање комплекса =      10,2 милиона 

 Трошкови подизања функционалности =               16,9 милиона 

 Основна средства и ситан инвентар =      4,4 милиона 

 

Наведни трошкови односе се на: завршетак радова у делу објекта Б5, проширење 

паркинга у Комплексу НТП Београд, радове на хидроизолацији (кров изнад објекта А4, 
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санација на крову везних делова Б1, Б2, пасарела и подрумских зидова), набавку 

аутоматске рампе на улазу у Комплекс, радове на уградњи аутоматских ротационих 

врата на главном улазу и аутоматских клизних врата између улазног хола и топле везе, 

набавку унутрашњих врата, опремање у циљу унапређења услова за несметани и 

ефикаснији рад (набавка видео пројектора, аудио и видео опреме, неопходне за опремање 

конференцијских сала, набавка намештаја, рачунара, рачунарске и мрежне опреме), 

улагања у превентивно и корективно одржавање техничких система - одржавање 

електротехничких и термотехничких инсталација (топлотних пумпи и ,,fan coil“ уређаја), 

сервисне прегледе и одржавање противпожарног система и система за детекцију гаса, 

система за контролу приступа, система видео надзора, одржавање система водовода и 

канализације, одржавање зелених површина, набавка електроматеријала, материјала за 

грејање, водовод и канализацију. Преосталих планираних 9,5 милиона реализоваће се у 

2019. години. 

 

 Остали пословни расходи 

 

У посматраном периоду остали пословни расходи износе 17,3 милиона динара и 

обухватају: 

 

 Трошкове стручних услуга, трошкове промоција и оглашавања, трошкове 

штампања, трошкове такси и пореза, усавршавање запослених, рекламе и  

репрезентације, банкарских услуга и осталих трошкова пословања = укупно око 

13,1 милиона динара; 

 

 Трошак амортизације основних средстава за 2018. годину износи 1,6 милиона 

динара; 

 

 Трошкови пројеката 2,6 милиона динара (завршетак пројекта РАС и Први 

квартал пројекта ADRION).  

 

У периоду од три године (напомињемо да је НТП Београд преузео Комплекс у децембру 

2015. године) на подизању функционалности Комплекса, због затечених кварова и 

недостатака приликом пројектовања и изградње појединих делова Комлекса, а посебно 

објекта Б5 у целини, уложено је скоро 80 милиона динара. Овим улагањима, поред 

осталог, значајно је подигнут степен безбедности и квалитет услуга које пружа 

Комплекс: климатизација простора, сервер сале, изградња конгресног центра и пратећих 

садржаја, уређење и преграђивање канцеларијских простора, изградња и адаптација 

недостајућих таолета и угоститељских садржаја, уређење лабораторије, уређење и 

проширење паркинга и простора зелених површина око зграде и др. 

У складу са прописима, НТП Београд као корисник јавних средстава, редовно доставља 

податке у Регистар измирења новчаних обавеза који води Управа за трезор. Све настале 

обавезе плаћају се у уговореним и законом дефинисаним роковима. НТП Београд у 

посматраном периоду није имао проблема са измиривањем обавеза што указује на 

наплату доспелих потраживања у уговореним роковима. 

Исказана разлика између реализованих прихода (105.774.521,05 РСД) и расхода 

(105.170.070,14 РСД) износи 604.450,91 РСД. Након одговарајућих корекција, а у складу 

са пореским прописима, нето добит износи 374.277,31 динар. У складу са чланом 20. 

Уговора о оснивању НТП Београд исказана добит се не исплаћује оснивачима кроз 

дивиденду и књижиће се по Одлуци Скупштине као нераспоређена добит. 
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НТП Београд је, у складу са прописима, према Годишњем финансијском извештају за 

2017. годину прерастао у мало правно лице које годишње финансијске извештаје, почев 

од 2018. године, сачињава у складу са Међународним стандардом финансијског 

извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП). 

 

12.2. Финансијски план за 2019. годину 

Финансијски план за 2019. годину Научно-технолошкoг  паркa Београд (у наставку: НТП 

Београд) усвојен је од стране Скупштине друштва дана 28.01.2019. године Одлуком број 

99/2019 године. Одлуком Скупштине број  1053/2019 од 09.09.2019. године усвојене су 

измене финансијског плана НТП Београд за 2019. годину. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

Приходи по основу накнаде за коришћење пословног простора 

и пропратне услуге 69.500.000 

Апропријације МНПТР из 2019. године 36.000.000 

Нереализоване обавезе  9.500.000 

Остали пословни приходи и пројекти 7.100.000 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 122.100.000,00 

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ 

Режијски трошкови Комплекса 34.100.000 

Зараде, накнаде зарада и остали уговори 32.000.000 

Трошкови одржавања Комплекса 9.300.000 

Трошкови подизања перформанси  Комплекса  на виши ниво 21.700.000 

Трошкови текућег пословања 11.000.000 

Трошкови обука ,,start-up” тимова, тренинга и услуга 4.200.000 

Oсновнa средства и ситaн инвентар 3.100.000 

Остали трошкови укључујући и пројекте 6.100.000 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ 121.500.000,00 

ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 600.000 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

План јавних набавки НТП Београд за 2019. годину усвојен је 05.02.2019. године. Планови 

јавних набавки за сваку годину се могу наћи на сајту Управе за јавне набавке на адреси 
http://portal.ujn.gov.rs    

 

Током 2017. године спроведено је укупно 18 поступака јавних набавки, и то: 

15  поступака јавне набавке мале вредности и 3  поступка јавне набавке у отвореном 

поступку. У свих 18  поступака су закључени уговори.  

 

Током 2018. године спроведено је укупно 12 поступака јавних набавки, и то: 

10  поступака јавне набавке мале вредности и 2  поступка јавне набавке у отвореном 

поступку. У 12  поступака су закључени уговори, док је један поступак (набавка 

резервних цистерни за воду) обустављен.  

http://portal.ujn.gov.rs/
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До 30.09.2019. године спроведено је укупно 12 поступака јавних набавки, и то: 

10  поступака јавне набавке мале вредности и 2  поступка јавне набавке у отвореном 

поступку. У свих 12 поступака су закључени уговори.  

 

Закључно са 30.09.2019. године, НТП Београд је спровео следеће поступке јавних 

набавки: 

 током првог тромесечја:  

 јавне набавке мале вредности – закључени уговори у хиљадама РСД, без 

ПДВ-а: 2.743 РСД; 

 набавке на које се Закон не примењује – закључени уговори у хиљадама 

РСД, без ПДВ-а: 4.196 РСД. 

 током другог тромесечја: 

 јавне набавке мале вредности - закључени уговори у хиљадама РСД, без 

ПДВ-а: 9.830 РСД; 

 набавке на које се Закон не примењује – закључени уговори у хиљадама 

РСД, без ПДВ-а: 5.218 РСД; 

 отворени поступак; набавка ел. енергије – закључени уговори у хиљадама 

РСД, без ПДВ-а: 11.200 РСД. 

Детаљнији подаци о предмету јавних набавки, вредности додељених уговора и 

изабраним понуђачима у 2018. и у 2019. години, као и Правилник о јавним набавкама 

НТП Београд, могу се наћи на сајту НТП Београд, на адреси https://ntpark.rs/javne-
nabavke/  

 

14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 
14.1. Подаци о исплаћеним зарадама за 2018. годину 

 

Укупни трошкови зарада и накнада ангажованим лицима у 2018. години (превоз, топли 

оброк, регрес и остало) износе 24,4 милиона динара, што представља 98% реализације у 

односу на, ребалансом планиране, трошкове.  

 

У складу са Правилником о раду, запосленима се зарада обрачунава множењем бруто 

вредности коефицијента са коефицијентом радног места на коме обављају послове. 

Запосленом припада накнада за топли оброк и накнада за регрес за годишњи одмор која 

се исплаћује на месечном нивоу и накнада за трошкове превоза на посао и са посла. 

 

На крају 2018. године у радном односу било је 15 запослених, од којих 11 запослених са 

високом стручном спремом, 4 лица са средњом стручном спремом (11 на неодређено и 4 

на одређено време). Просечно исплаћена месечна бруто зарада (са свим накнадама) за 

високу стручну спрему износила је 113.185,00 динара, односно нето 80.843,00 динара, а 

за средњу стручну спрему бруто износ 80.800,00 односно 58.141,00 динара нето. Зараде 

су редовно исплаћиване до 5-ог у месецу за претходни месец. 

На привременим и повременим пословима било је ангажовано једно лице са месечном 

уговореном нето накнадом од 50.000,00 динара. 

 

 

https://ntpark.rs/javne-nabavke/
https://ntpark.rs/javne-nabavke/
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15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

Укупна АКТИВА-ПАСИВА НТП Београд на дан 31.12.2018. године износи 

40.057.522,51 динара.  

 

На дан 31.12.2018. године НТП Београд располагао је са основним средствима у 

садашњој вредности 2.227.911,21 динара. 

 

 
 

 

16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Документација Научно-технолошког парка се чува у просторијама Научно-технолошког 

парка (Вељка Дугошевића 54), 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, као и лозинкама које осигуравају 

да приступ носачу информација нема нико осим службеног лица које ради на предмету. 

Копија документације у електронској форми се чува на за то предвиђеним магнетним 

медијумима.  

 

Финансијска документација се чува у просторијама НТП Београд код лица које је 

непосредно задужено за финансије и рачуноводство, у пословним просторијама НТП 

Београд, Вељка Дугошевића 54, 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 Београд, Вељка Дугошевића 54, четврти спрат. 

 

RB NAZIV SREDSTVA CENA KOL IZNOS PRET.OTP %OTP OTPIS SADAŠ.VR. DAT.AKT DAT.NAB

1 BAR KOD CITAC 67.688,90 1 67.688,90 16.922,23 25 16.922,23 33.844,44 01.01.17 29.12.16

2 DEL OPTIPLEX RACUNAR 106.874,40 7 748.120,80 202.616,05 25 187.030,20 358.474,55 01.12.16 18.11.16

3 FOTELJA SORIA PLAVA 68.904,00 2 137.808,00 34.452,00 25 34.452,00 68.904,00 01.01.17 29.12.16

4 FOTOKOPIR CANON IR 2503 I SA O 298.200,00 1 298.200,00 119.280,00 20 59.640,00 119.280,00 01.01.16 01.01.16

5 GOVORNICA 60*45/110-115 143.844,00 1 143.844,00 35.961,00 25 35.961,00 71.922,00 01.01.17 29.12.16

6 LAP TOP ASUS PU1551LD-XO133P 1 142.734,00 2 285.468,00 142.734,00 25 71.367,00 71.367,00 01.01.16 01.01.16

7 LAP TOP HP PROBOOK 650 G2 V1C1 97.546,80 1 97.546,80 26.418,93 25 24.386,70 46.741,17 01.12.16 18.11.16

8 LAPTOP ASUS ZEN BOX 134.996,40 3 404.989,20 109.684,58 25 101.247,30 194.057,32 01.12.16 18.11.16

9 MFP KYOCERA ECOSYS M2035D 61.386,00 2 122.772,00 61.386,00 25 30.693,00 30.693,00 01.01.16 01.01.16

10 MIKROTIK MREZNA OPREMA 52.080,00 1 52.080,00 14.105,00 25 13.020,00 24.955,00 01.12.16 18.11.16

11 ORMAN GARDEROBNI BELO BELO 500111.360,00 1 111.360,00 27.840,00 25 27.840,00 55.680,00 01.01.17 26.12.16

12 PRIJEMNI PULT HRAST-BELO 260*6 238.200,00 1 238.200,00 59.550,00 25 59.550,00 119.100,00 01.01.17 29.12.16

13 PROTIVPOZARNA CENTRALA SA PROC 594.931,76 1 594.931,76 272.677,06 25 148.732,94 173.521,76 01.03.16 04.02.16

14 PROTIVPOZARNA TABLA SA PRIPAD. 593.811,46 1 593.811,46 272.163,59 25 148.452,87 173.195,00 01.03.16 04.02.16

15 RADNA PLOCA 60CM SVETLI HRAST 237.960,00 1 237.960,00 59.490,00 25 59.490,00 118.980,00 01.01.17 29.12.16

16 RADNA STOLICA ZA GLAVU SA NASL 43.560,00 6 261.360,00 174.222,58 33,33 87.111,29 26,13 01.01.16 01.01.16

17 RIDER R 214 TC KOSACICA 488.990,00 1 488.990,00 193.558,54 25 122.247,50 173.183,96 01.06.16 12.05.16

18 RS DELL OPTI PLEX 3020 MT CORE 141.594,00 4 566.376,00 283.188,00 25 141.594,00 141.594,00 01.01.16 01.01.16

19 SIVA FOTELJA SORIA 68.904,00 2 137.808,00 34.452,00 25 34.452,00 68.904,00 01.01.17 29.12.16

20 SKELA POKRETNA ALUMINIJUMSKA 129.100,80 1 129.100,80 45.185,28 20 25.820,16 58.095,36 01.04.16 25.03.16

21 SOFA SIVA STOF 90.480,00 1 90.480,00 22.620,00 25 22.620,00 45.240,00 01.01.17 29.12.16

22 SOFA SORIA SIVA STOF 90.480,06 1 90.480,06 22.620,02 25 22.620,02 45.240,02 01.01.17 29.12.16

23 SOFTWER ZA RACUNOVODSTVO 139.650,00 1 139.650,00 69.825,00 25 34.912,50 34.912,50 01.01.16 01.01.16

6.039.025,78 2.300.951,80 1.510.162,71 2.227.911,21UKUPNO
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За евиденцију и чување документације везане за јавне набавке је надлежно лице 

задужено за послове јавних набавки. 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 Београд односе се на програме подршке 

развоју иновација и охрабривање младих за технопредузетништво.  

 

На веб страни НТП Београд благовремено се објављују најаве догађаја у организацији 

НТП Београд, као и конкурси намењении иновативним технолошким компанијама и 

стартаповима. Такође, на наведеној страни се налазе детаљније информације о услугама 

које НТП Београд пружа како члановима, тако и привредним субјектима који нису 

чланови НТП Београд, а према природи делатности коју обављају потпадају под 

потенцијалне кориснике услуга. Даље, списак ментора који су на располагању 

корисницима услуга, као и информација о њима су доступни на веб страни НТП Београд; 

на истој се налазе и подаци о компанијама чланицама, како о стартап компанијама, тако 

и о оним растућим.  

Важно је напоменути да се НТП Београд строго придржава прописа о заштити 

поверљивих података, а у складу са тим донет је и Правилник о забрани конфликта 

интереса и тајности поверљивих података број 164/2015 од 31.12.2015. године.  

 

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 података 

о личности).  

 

 

19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

У току 2019. године НТП Београд није поднет нити један захтев за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја.  
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