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.
03.2015. године, као и Одлуке о објављивању и спровођењу јавног позива број 1054/2019,
донете на седници Скупштине привредног друштва Научно-технолошки парк Београд д.о.о.
Београд (у даљем тексту: „НТП Београд“), одржаној дана 09.09.2019. године, НТП Београд
овим објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
технолошко-развојним компанијама за чланство у Научно-технолошком парку Београд
I Уводне напомене
НТП Београд основан је у партнерству Владе Републике Србије (у име Владе РС,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у
Београду. У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 022-3124/2015 од 26.
03.2015. године, Научно-технолошки парк Београд се оснива 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.

II Право учешћа
Право учешћа по овом Јавном позиву имају технолошке компаније које се баве развојем нових
или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то:
1. микро, малe и средњe компаније
2. велике компаније за смештање својих развојних одељења у НТП Београд
Домаће и стране компаније из претходног става могу учествовати на овом јавном позиву под
следећим условима :
•
•
•
•
•

њихово пословање одговара намени НТП Београд (развој и комерцијализација
иновација, запошљавање, раст прихода и извоза);
њихови технички и логистички захтеви одговарају инфраструктурним могућностима
Парка;
против њих се не воде поступци ликвидације или стечаја и није им изречена мера трајне
или привремене забране обављања пословне делатности;
измирене доспеле обавезе јавних прихода у Републици Србији;
законски заступник није осуђиван за кривична дела против привреде и против животне
средине, за кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;

•

послују позитивно у последње три године.

На Јавни позив се могу јавити и новоосноване компаније 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 Научно-технолошког парка Београд.
Велике стране компаније која желе да сместе своја развојна одељења у НТП Београд ће бити
у обавези да региструју у Србији своје:
1. зависно друштво (i) са већинским учешћем предметне стране компаније у основном
капиталу тог зависног друштва, на начин да, самостално или са другим лицима која са
њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у том зависном друштву, као и
(ii) над којим предметна страна компанија има контролу у облику права или могућности
те стране компаније, да, самостално или са другим лицима која са њим заједнички
делују1, врши контролни утицај на пословање зависног друштва било путем учешћа у
основном капиталу, било путем уговора или права на именовање већине директора,
односно чланова управног и/или надзорног одбора
2. огранак, или
3. представништво
и то пре закључења уговора којим стиче статус члана НТП Београд, односно пре усељења у
НТП Београд.
III Пакет услуга
Овим Јавним позивом, ради остварења наведених циљева, НТП Београд позива технолошкоразвојне компаније да се пријаве за чланство у НТП Београд, чиме стичу право на коришћење
следећег пакета услуга:
• инфраструктурних услуга, и то: расположив пословни простор у објектима комплекса
НТП Београд, ул. Вељка Дугошевића бр. 54, Београд- Звездара, укључујући 3Д
лабораторију и радионицу за израду прототипа, као и сале за састанке и/или
организацију скупова односно семинара;
• стручне услуге, ко је обухватају:
o Директан приступ базама знања
o Пословно саветовање
o Финансијско и правно саветовање
o Саветовање за сертификацију
o Промоцију и видљивост
o Умрежавање и интернационализацију
Пакет услуга се ставља на коришћење на одређено време до 3 (три) године, са могућношћу
продужења уговора.
Пословни простор ће се попуњавати сукцесивно у складу са постојећим просторним целинама
комплекса и техничким капацитетима.
1

Заједничко деловање, у смислу овог Јавног позива, постоји када два или више лица, на основу међусобног
изричитог или прећутног споразума, користе гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у циљу
вршења заједничког утицаја на управљање или пословање тог лица.

Део стручних услуга ће бити доступан без посебне накнаде, док ће се услови коришћења
осталих стручних услуга уговарати у складу са исказаним потребама компанија-чланова.
IV Рокови и начин пријављивања
Пријаве компанија за чланство у НТП Београд потребно је доставити до 15-тог у месецу.
Пријаве се подносе на неки од следећих начина:
•
•

на адресу електронске поште javnipoziv1@ntpark.rs, електронским путем преко адресе
www.ntpark.rs или
у писаној форми.

Обрасци за пријављивање се могу преузети овде. Пријаве у писаној форми се подносе у
прописно затвореној коверти препорученом поштом или непосредно у просторијама НТП
Београд са назнаком:
„Пријава на Јавни позив технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Београд.“
Вељка Дугошевића број 54, 11050 Београд-Звездара
Научно-технолошки парк Београд д.о.о. Београд
Пријава мора да садржи:
•
•
•
•

попуњен пријавни образац,
редовне годишње финансијске извештаје за претходне три године или за године у
којима је компанија пословала (уколико је регистрована пре мање од три године),
биографије кључних чланова тима, као и
презентацију пословног модела.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Подносиоци пријава могу посетити пословни простор НТП Београд који је предмет овог позива
сваког радног дана у времену од 10-13 часова, уз претходну најаву путем контакт детаља
наведених у поглављу Оцењивање пријава.
Сви подаци наведени у обрасцима и документима који су поднети уз пријаву на Јавни позив
третираће се као поверљиви, изузев оних податка који су иначе јавно доступни.
V Критеријуми избора
Вредновање пристиглих пријава ће бити обављено у складу са следећим групама критеријума:
1. Тим
Право учешћа на Јавном позиву имају компaније које имају успостављен и развијен тим са
најмање два члана. Компаније ће се оцењивати на основу досадашњег раста запошљавања,
као и планираног раста броја чланова тима.
2. Развој и комерцијализација иновативног производа, односно услуге
Компаније ће се оцењивати на основу фазе развоја иновативног производа/услуге, као и на
основу тога да ли је компанија заштитила неко од права интелектуалне својине, добила
инвестицију за свој производ/услугу или победила на такмичењу за иновације.
3. Досадашњи и планирани раст компаније

Приоритет кроз овај Јавни позив ће бити дат компанијама које могу да докажу досадашњи раст
прихода и извоза, као и значајан планирани раст прихода и извоза.
4. Сарадња са научно-истраживачким организацијама
Оцењиваће се сарадња са научно-истраживачким организацијама (институтима, факултетима,
итд) која се огледа кроз сарадњу на заједничким пројектима, коришћењу лабораторија, и томе
сл.
Виртуелно чланство
Компаније заинтересоване за приступ инфраструктурним и стручним услугама које пружа НТП
Београд без коришћења пословног простора (тзв. виртуелно чланство), подношењем пријаве
на Јавни позив могу постати виртуелни чланови НТП Београд.
VI Оцењивање пријава
Оцењивање приспелих пријава ће обављати Комисија именована од стране НТП Београд.
Сви подносиоци пријаве биће обавештени о резултату евалуације њихових пријава путем
адресе електронске поште које су доставили уз пријаву.
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.

