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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Изградња Научно технолошког парка Ниш (НТП Ниш), једног од најзначајнијих 

стратешких пројеката за развој Јужне и Источне Србије, вредног 12,5 милиона евра, приводи се 

крају током маја 2020.  

Како би НТП Ниш испунио циљ оснивања1, у партнерству Владе Републике Србије  Града 

Ниша и Универзитета у Нишу, основано је привредно друштво које ће њиме управљати и данас 

је расписан Јавни позив за будуће чланове НТП Ниш, и то за: стартап компаније старости до две 

године и за технолошко развојне компаније које се баве иновативним делатностима. Конкурс 

ће бити стално отворен, али ће се прва два пресека и оцењивање пријава за чланове 

организовати 15.5.2020. и 31.05.2020. Након тога једном месечно радиће се пресек и оцењивање 

пријава у складу са расположивим капацитетима. Током маја и јуна биће реализовано 

функционално опремање намештајем и неопходном опремом, како би се будући чланови  

усељавали и током јула почели са радом у новом објекту. 

Стартап компанијама је овим Јавним позивом (кроз прва два пресека) на располагању 

60% од расположивог простора на првом спрату укупне површине 736 м2, док је технолошко 

                                                           
1 НТП Ниш основан је са циљем: 

 пружања инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру дефинисаног 
простора пружа инфраструктурне и стручне услуге привредним друштвима, 
научноистраживачким 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; 

 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 Нишу кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у 
циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја; 

 стварања услова за оснивање већег броја спиноф предузећа и њихов развој применом 
добре праксе из Србије и региона; 

 стварања услова и креирања амбијента за развој иновативних стартап компанија, 

 започињања и развој сопственог „бизниса“ од стране активних и дипломираних 
студената, 

 стварања и развоја нових иновативних производа, услуга и процеса применом 
напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз; 

 запошљавања младих образованих кадрова, као и стварања услова за повратак наших 
стручњака из иностранства. 
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развојним компанијама на располагању 60% од укупно 3.409 m², распоређених на I, II и III спрату 

објекта. 

Право учешћа на јавном позиву за стартап компаније имају привредни субјекти (до две 

године постојања у моменту слања пријаве) која се баве развојем нових или унапређењем 

постојећих производа, процеса и услуга  у функцији задовољења тржишних потреба и њихово 

пословање одговара намени НТП Ниш (иновативност, трансфер технологије, раст 

конкурентности, повећање извоза и стварање нових радних места). Стартап компаније постају 

чланови на период од три године и обавезне су да плаћају режијске трошкове и инфраструктурне 

услуге чија ће цена на сваких шест месеци расти за по 1 евро/м2, од почетних 1 евро/м2 у првих до 

6 евра/м2 последњих шест месеци. Закуп радног места у коворкинг простору подразумеваће закуп 

10 м2. 

Право учешћа по овом Јавном позиву имају технолошка предузећа која се баве развојем 

нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то: микро, мала и средња 

предузећа и велика предузећа за лоцирање својих развојних одељења  у НТП Ниш. Ова група 

компанија постаје члан на период од три године, и током тог периода поред стварних режијских 

трошкова, цена инфраструктурних услуга за ову групу компанија биће 7 евра/m2 месечно, за 

неопремљени, односно 10 евра/m2,  за намештајем опремљени део пословног простора. 

Простор ће се попуњавати сукцесивно у складу са постојећим просторним целинама комплекса 

и техничким капацитетима, а максимална квадратура узета на коришћење по једном члану 

износи 1150 m² канцеларијског простора. Максимална квадратура на располагању по једном 

запосленом, на крају периода на који ће се закључити Уговор, ограничава се на максимално 10 

m² канцеларијског простора по запосленом.  

Потенцијални корисници услуга НТП Ниш заинтересовани за приступ инфраструктурним 

и стручним услугама које пружа НТП Ниш без коришћења пословног простора, подношењем 

пријаве на јавни позив могу постати виртуелни чланови НТП Ниш.  Цена пакета услуга за 

виртуелно чланство износи 50 евра месечно у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије за микро и мала предузећа, 100 евра месечно за средња предузећа и 250 

евра месечно за велика привредна друштва. 

Предност у избору имају предузећа активна у областима дефинисним као приоритетним 

у Стратегији паметне специјализације Републике Србије (4С): 

 Храна за будућност (Високо технолошка пољопривреда, производи са додатом 

вредношћу, одрживи ланац производње хране); 

 Информационо-комуникационе технологије (Развој софтвера по мери, развој сопствених 

производа); 

 Машине и производни процеси будућности (Машине опште и специфичне намене,  

информације у служби паметног управљања-индустрија 4.0, паметне компоненте и 

алати); 
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 Креативне индустрије (Креативна аудиовизуелна продукција, видео игре и интерактивни 

медији, паметна амбалажа). 

Предност при избору у складу са Стратегијом развоја вештачке интелигенције у 

Републици Србији за период 2020.-2025. имаће и предузећа и тимови који су активни у области 

вештачке интелигенције и доприносе њеној реализацији.  

Овим Јавним позивом, у циљу стављања у функцију изграђеног комплекса НТП Ниш и  

стварања услова за развој иновација, НТП Ниш, нуди следећи пакет услуга: 

 Инфраструктурне услуге 
o отворени и канцеларијски пословни простор са коришћењем заједничких 

просторија (сала за састанке, сала за презентације, заједничке просторије) и др. 

 Консултантске услуге 
o из области развојa и комерцијализације иновација, 
o консултативне услуге из области менаџмента, маркетинга, финансија, 

књиговодства, привредног права, заштите интелектуалне својине и др. 

 Остале услуге 
o едукације и обуке кроз тренинг програме, 
o умрежавање и промоција, 
o приступ опреми за примењени научно-истраживачки рад, 
o приступ талентима и др. 

 
Пријаве се шаљу у електронској форми (.pdf) на мејл адресу javnipoziv@ntp.rs и поштом 

на адресу НТП Ниш. Оцењивање приспелих пријава ће обављати стручна Комисија коју ће 

формирати  НТП Ниш. 

Информације о НТП Ниш и Јавном позиву као и потребну документацију заинтерсовани 

могу наћи на сајту НТП Ниш www.ntp.rs . Додатне информације и питања у вези са јавним 

позивом можете послати на мејл адресу info@ntp.rs . 

НТП Ниш позива све иновативне компаније, појединце и тимове да се до 15.5.2020., а 

најкасније до 31.5.2020. пријаве на Јавни позив и пруже подршку реализацији овог пројекта 

од стратешког значаја и развоју иновационог екосистема региона Јужне и Источне Србије.  

 

       др Милан Ранђеловић, с.р. 

                 в.д. директор  

 

У Нишу, 24.4.2020. године 
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