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СНИМАЊЕ У НТП БЕОГРАД У КОМЕРЦИЈАЛНЕ И/ИЛИ ПРОМОТИВНЕ СВРХЕ 

Сва снимања (која укључују фотографије, филмове, видео записе, ТВ прилоге, материјал за 

друштвене мреже, писане или изговорене изјаве) на подручју Научно-технолошког парка 

Београд (НТП Београд), а предвиђена су у комерцијалне или промотивне сврхе компаније 

или појединца, захтевају претходно одобрење и морају бити у складу са правилима снимања 

НТП Београд. 

Захтеви за комерцијално или промотивно снимање, фотографије или друге видео 

продукције као што је телевизија, упућују се Служби за односе са јавношћу Научно-

технолошког парка Београд. 

Потребно је да подносилац захтева детаљно опише предмет и сврху  у наративном и/или 

формату сценарија снимања. У неким околностима, можда ће бити потребан и потпуни 

преглед скрипте. 

Захтев је потребно да садржи следеће информације: 

• Назив пројекта 

• Наративни сажетак и опис сцене 

• Жељену тачну локацију снимања и опис типа поставке 

• Потенцијалне датуме и време снимања 

• Број чланова екипе 

• Списак опреме 

• Где ће снимак/фотографија бити емитован/објављен и када 

• Контакт особе одговорне и задужене за реализацију снимања 

 

Служба за односе са јавношћу НТП Београд прегледаће захтев и ступити у контакт са 

подносиоцем у року од 2 до 3 радна дана како би разговарали о доступности, заказали 

извиђање локације и прегледали додатне потребне информације. 

Компанија и појединац коме се одобри снимање у НТП Београд дужан је да се придржава 

следећих правила: 

- Сва обележја НТП Београд не могу се прекривати, уклањати или мењати током 

снимања, осим у случају договора и писаног одобрења од НТП Београд 

- Сва обележја НТП Београд не могу се стављати у контекст који имплицира да то није 

снимано у комплексу  

- Сав материјал снимљен на подручју НТП Београд (видео/фотографија/изјава/објава 

на друштвеним мрежама или сл) где је приказан објекат НТП Београд мора јасно 

упућивати да је реч о комплексу НТП Београд, без индиректних импликација да 

објекат припада неком дугом правном или физичком лицу   
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- У снимљеном материјалу, НТП Београд се не може директно или индиректно довести 

у везу са делатношћу која није у његовом делокругу пословања (подршка развоја 

стартапа и технолошко развојних компанија) или нарушавати углед и интегритет 

Парка 

- Снимање у НТП Београд не имплицира било какав облик подршке пројекту, 

снимљеном материјалу или појединцу само зато што је цео или део материјала 

снимљен на подручју Парка. Подршка НТП Београд стиче се искључиво званичним, 

писаним путем  

- Компанија/појединац који спроводе снимање на подручју НТП Београд ће 

поседовати ауторска права на Материјал који ће излагати, емитовати, изводити, 

преносити, репродуковати, експлоатисати, оглашавати, промовисати и ставити на 

тржиште материјала, искључиво у вези са овлашћеном употребом за коју је добила 

дозволу за снимање на подручју Парка 

- Употреба имена, заштитних знакова, логотипа и других идентификационих обележја 

НТП Београд није дозвољена ван овлашћења за коју је компанија/појединац који 

спроводи снимање добила дозволу на подручју Парка и без писмене потврде НТП 

Београд 

- Пре првог приказивања снимљеног материјала и сваке друге употребе материјала, 

компанија/појединац је дужна да на захтев НТП Београд пружи увид у преглед 

материјала где се приказује простор и објекат НТП Београд ради провере чињеничне 

и техничке исправности и правилну употребу ознака НТП Београд  

- Компанија се обавезује да неће уступати снимљени материјал објекта/у објекту 

другим лицима те да неће бити коришћен у друге сврхе осим за потребе снимања за 

које је добијено одобрење 

- Снимање не подручју НТП Београд не сме ометати нормалне активности компанија 

чланица НТП Београд 

- Извођач је дужан да води рачуна о околини, инфраструктури, намештају, урбаном 

моблијару и сл у НТП Београд и да након снимања врати све у првобитно стање 

- У случају штете компанија ће одмах поправити, платити и/или надокнади НТП 

Београд све трошкове повезане са било каквим оштећењем простора намештаја, 

опреме, просторија и сл, у мери коју је проузроковала компанија или лице повезано 

са истом 

- Извођач је дужан да локацију за снимање очисти пре напуштања и врати у стање 

какво је затекао приликом доласка на локацију 

 

Како бисмо успоставили квалитетну сарадњу и учинили је максимално ефикасном, молимо 

вас да пратите и безрезервно се придржавате ових Правила приликом снимања у НТП 

Београд. 

 


