
  Научно технолошки парк Чачак 
 Регионални иновациони Стартап центар 
 Трг народног устанка 2, Чачак 
  startup@ntpcacak.rs 

 

 

На основу чл. 20. 23. и 25. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр.110/2005, 

18/2010 и 55/2013), као и Плана и програма рада Научно технолошког парка Чачак доо за 2019. 

годину, број 599, дана 05.11.2019. године 

 

СТАРТАП ЦЕНТАР и НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК 

објављују 

ЈАВНИ КОНКУРС  

за пријем нових станара и подршку пословне инкубације 

 

Регионални иновациони стартап центар НТП Чачак  (У даљем тексту: Стартап центар)  је 

организован као саставни део Научно технолошког парка1 као сектор за стартовање бизниса и 

инкубацију са основним циљем подршке младим људима који желе да започну сопствени бизнис 

и тако остваре своју економску егзистенцију и остану у региону.  

Циљеви јавног конкурса су: 

• Започињање и развој бизниса од стране младих и образованих људи из Моравичког округа, 

• Комерцијализација резултата научних истраживања, 

• Развој нових иновативних производа, процеса и услуга применом иновативних технологија 

са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз. 

1. ПРАВО УЧЕШЋА У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ 

1.1 Тимови активних и дипломираних студената, стручна удружења, потенцијални 

предузетници, као и спин-оф тимови који имају иновативне идеје за развој нових производа, 

услуга и технологија потребних тржишту, са обавезном регистрацијом у привредне субјекте 

(привредно друштво, предузетник, удружење). 

1.2 Новоосновани привредни субјекти (привредно друштво, предузетник, удружење), са 

најдуже до две године постојања, који се баве развојем иновативних производа, услуга и 

технологија. 

 

1 Научно технолошки парк Чачак основан је од стране Факултета техничких наука у Чачку, Агрономског 

факултета у Чачку, Института за воћарство, Града Чачка, пословног удружења Градац 97 и пословног 
удружења Унија Чачак 2000. Научно технолошки парк Чачак омогућава сарадњу привреде, науке и 
истраживања кроз развој нових идеја у циљу повећања конкурентности регионалне привреде. 
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2. ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА 

Три (3) најбоље оцењене пријаве добиће финансијску подршку у висини од: 

• Прво место: 240.000,00 динара 

• Друго место: 210.000,00 динара и  

• Треће место: 180.000,00 динара. 

Средства ће моћи да се користе за покриће трошкова неопходних за развој пословне идеје, 

а у циљу развоја иновационе делатности и укључивања у домаће и међународне тржишне 

токове. Трошкови који се могу финансирати из ових средстава су: 

• Услуге везане за услуге и развој (административне и стручне услуге), услуге подизвођача 

и остале релевантне услуге у зависности од потреба стартапа, 

• набавка опреме (рачунари, камере, контролери, и слична ИТ опрема), 

• сертификацију појединца или групе, неопходну за реализовање пословне активности, 

• плаћање курсева, обука и случног едукативног усавршавања, 

• пријаву патента и пратеће трошкове, 

• пословни простор и пратеће трошкове. 

 

3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА НАГРАДЕ И УСЛУГА 

3.1. Новоодабрани станари, дужни су да у региструју привредне субјекте (привредно друштво, 

предузетник, удружење) у року од 30 дана од дана доношења коначне Одлуке о пријему 

нових станара, у складу са Законом о иновационој делатности. 

3.2. Инфраструктурне услуге могу користити новоодабрани станари по овом Јавном конкурсу, 

у складу са расположивим капацитетотм Стартап центра, а потписивањем уговора са 

Научно технолошким парком постају станари Стартап центра.  

3.3. Стартап центар ставља на располагање инфраструктурне услуге из тачке 4.1. одабраним 

станарима по овом Јавном конкурсу, без накнаде у трајању од 3 месеца, у складу са 

расположивим капацитетима;   

3.4. Након истека 3 месеца, Стартап центар одобрава попуст у висини од 50% од цене 

дефинисане условима од стране града Чачка, новоодабраним станарима у периоду до 

истека прве године пословања у Стартап центру. 

3.5. Остале услуге могу користити сви станари Стартап центрa без надокнаде у току првих шест 

месeци трајања уговора. 

3.6. Додатне могућности: Стартап центар ће радити на даљем анимирању фондова, државних 

организација и локалне самоуправе, донаторских програма и успешних привредних 

организација за улагање у одабране пројекте и помоћ развоју иновација. 

  



4. УСЛУГЕ СТАРТАП ЦЕНТРА  

Стартап центар, у складу са својим Правилником рада, обезбеђује следеће услуге: 

4.1. Инфраструктурне услуге - канцеларијски простор и коришћење заједничких просторија 

(конференцијска сала, coworking, канцеларија за састанке и простор за одмор). 

4.2. Стручна подршка – едукација, менторство, радионице, повезивање са привредом и науком, 

информисање расположивим финансијским програмима као и консалтинг услуге из 

области маркетинга, менаџмента, књиговодства, привредног права и заштите 

интелектуалне својине. 

4.3. Остале услуге – умрежавање са осталим актерима иновативног предузетничког, 

образовног и научно-истраживачког окружења, промоција и приступ опреми2 за примењени 

научно истраживачки рад и функционални развој стартап идеје/производа/услуге. 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА  

Критеријуми за вредновање и рангирање врши се у складу са Листом вредновања и рангирања, 

а на основу пријава о пословној идеји разрађене у складу са обрасцем пријаве.  

 

Листа вредновања и рангирања 

КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ 

1 Производ/услуга 

Идеја и циљеви су јасно представљени 1-5 

Достигнута фаза развоја 1-5 

Иновативност 1-5 

Заштита интелектуалне својине 1-5 

Представљена средства и  

ресурси за реализацију идеје 
1-5 

2 Тржиште 

Идентификовано домаће тржиште и  

план за тржишни наступ  
1-15 

Идентификовано међународно тржиште и  

план за тржишни наступ  
1-20 

3 Људски ресурси 

Компетентност чланова тима  

(приложени сертификати, дипломе, и слично) 
1-15 

План запошљавања нових радника 1-10 

4 Ризици пословања 
Ризици су идентификовани и  

не угрожавају реализацију програма 
1-5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 90 

 

2 3D штампач, конференцијска опрема за одржавање састанака, десктоп рачунари, MAC рачунари, дрон, 

VR наочаре 



Након вредновања и рангирања пријава по основу бизнис идеје, за доделу средстава ће бити 

квалификовани само подносиоци пријава који буду вредновани са 40 и више бодова. 

У случају да два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, у Листи вредновања и 

рангирања, предност ће се примењивати према редоследу претходно наведених критеријума. 

Научно технолошки парк Чачак ће формирати стручну комисију за оцењивање достављених 

пријава по овом Јавном конкурсу. 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Пријава чини саставни део јавног конкурса и састоји се од следећих образаца:  

• Пријавни образац - подноси се потписан од стране подносиоца пријаве са детаљније 

разрађеном бизнис идејом или пројектом;  

• Изјаву о прихватању услова конкурса - подноси се потписана од стране подносиоца пријаве. 

Уз попуњену пријаву, потребно је доставити и следећу документацију:  

1. Фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 

2. Решење о извршеној регистрацији привредног субјекта (привредно друштво, 

предузетник, удружење) или извод из регистра за привредно друштво или линк са АПР 

где се може преузети решење (за већ регистроване привредне субјекте); 

3. Биографије чланова тима.  

7. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

Уговор о пружању услуга Стартап центра, између изабраних подносиоца и НТП Чачак, се 

потписује: 

• одмах, за већ регистроване привредне субјекте, или  

• након регистрације привредног субјекта (привредно друштво, предузетник, удружење), коју су 

новоодабрани станари у обавези да региструју.  

Новоодабрани станари су дужни да раде на развоју своје пословне идеје за коју ће добити 

подршку од Стартап центра. 

8. НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА  

Прецизно и тачно попуњен Пријавни образац са пратећом документацијом (у складу са Јавним 

конкурсом), подноси се лично, поштом на адресу Трг народног устанка 2, 32000 Чачак или 

електронским путем на адресу startup@ntpcacak.rs. 

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 31.12.2019. године, до 15 часова. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које пристигну до назначеног рока, без обзира на 

начин достављања. Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин, или 

достављене на друге адресе, неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа 



која недостају, а која су наведена у Јавном конкурсу, након истека рока за подношење пријава. 

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве. 

Конкурсна документација и комплетна информација о свим елементима и правилима за учешће 

у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странице Научно технолошког парка Чачак: 

http://www.ntpcacak.rs/  

За додатне информације се можете обратити на телефон 032/55 90 410 и електронским путем на 

адресу startup@ntpcacak.rs. 

 

Стручна комисија задржава право да, уколико процени да је потребно додатно појашњење 

пријаве, позове подносиоца пријаве на разговор. 
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