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1. УВОД 
 
„Научно технолошки парк Чачак“ ДОО Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) обавља своју 
делатност у складу са: 

- Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр 36/2011, 99/2011, 83/2014, 

др. закон и 5/2015) 

- Законом о иновационој делатности посебно у области истраживања и 
експерименталног рада из оквира природних и техничко-технолошких наука („Сл. 

гласник РС“, бр 110/2005, 18/2010 и 55/2013) 

По уговору о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Научно технолошки парк 
Чачак бр. 024-1/11-IV-8-01 у члану 7. друштво пружа инфраструктурне и стручне услуге 
високошколским установама, научно-истраживачким организацијама, јавним 
предузећима, ЈКП, ЈУ, пољопривредним газдинствима и привредним друштвима ради 
стварања нових производа, технолoгија, процеса и услуга или значајне измене постојећих 
у складу са потребама тржишта.  

НТП Чачак пружа услуге својим корисницима и обавља своје оперативне послове у делу 
простора некадашње фабрике Технос Чачак који је Град Чачак уступио на коришћење. 

Потреба за оснивањем Научно технолошког парка у Чачку је препозната  Стратегијом 
развоја општине Чачак за период 2005. – 2015. године и обухваћена је стратешким 
документом Стратегијом одрживог развоја града Чачка од 2011. године.  

Град Чачак, Факултет техничких наука Чачак, Агрономски факултет Чачак, Институт за 
воћарство Чачак, Пословно удружење "Градац `97" и Пословно удружење "Унија Чачак 
2000" су изразили спремност да буду оснивачи Научно технолошког парка у Чачку 
почетком 2011. године и донели своје интерне одлуке о оснивању Научно технолошког 
парка у Чачку у периоду март-април 2011. године. 

Сви субјекти који користе услуге научно-технолошког парка, стичу статус члана научно-

технолошког парка, којем научно-технолошки парк на једној или више локација омогућава 
просторне и инфраструктурне услове за рад и истовремено пружа остале услуге ради 
подизања нивоа високошколског, научноистраживачког, развојног, иновационог или 
производног рада. 

Улога НТП Чачак је постављање циљева и обезбеђење системских услова за стварање, 

развој и примену иновација и предузетништва. 
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1.1. Делатност и опис послова 
 
 Основне делатности Научно технолошког парка Чачак су: 

 
Претежна делатност - 7022 консултантске активности у вези с пословањем и осталим 
управљањем. 

Споредне делатности  
• 7219 истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама 

• 7220 истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама 

• 7211 истраживање и експериментални развој у биотехнологији 
• 6920 рачуноводствени, књитоводствени и ревизорски послови, пореско 

саветовање 
• 7320 истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
• 7010 управљање економским субјектом 

• 8230 организовање састанака и сајмова 
• 6399 информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

• 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање 
• 7022 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 

• 7490 остале стручне, научне и техничке делатности 

• 7120 техничко испитивање и анализе 
• 6202 консултантске делатности у области информационе технологије 
• 6201 рачунарско програмирање 

• 6203 управљање рачунарском опремом 

• 6209 остале услуге информационе технологије 

• 5811 издавање књига 
• 5813 издавање новина 
• 5814 издавање часописа и периодичних издања 

• 5819 остала издавачка делатност 
• 1811 штампање новина 
• 1812 остало штампање 
• 1814 књиговезачке и сродне услуге 
• 1813 услуге припреме за штампу 
• 1820 умножавање снимљених записа 

• 2611 производња електронских елемената 
• 2630 производња комуникационе опреме 
• 2640 производња електронских уређаја за широку потрошњу 
• 2651 производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата 
• 2670 производња оптичких инструмената и фотографске опреме. 
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1.2. Организација управљања  
 
Органи друштва су Директор и Скупштина. На основу чл. 19. Уговора о оснивању друштва 
са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Чачак“ доо Чачак, који је израђен 
у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, одређене су надлежности 
Скупштине. 
 
Поред осталих надлежности, Скупштина НТП Чачак одлучује о плановима и програмима 
рада и пословања друштва. 
 
Директор НТП Чачак је извршни орган друштва и поступа у име друштва у свим стварима 
осим оних које су у Уговору о оснивању дефинисане као искључива надлежност 
Скупштине НТП-а. Директор управља свим активностима НТП, организује те активности и 
одговоран је за његов економски аспект. Он учествује на свим састанцима Скупштине без 
права гласа. Он независно окупља/бира сараднике и тимове НТП Чачак, али буџет за 
пословање Парка одобрава  Скупштина.  
 

Организациона шема: 
 
Запослени: 
 
- Директор     Мирко Пешић, дипл. инж. електротехнике 
- Извршни асистент     Миљана Точиловац, дипл. економиста 
 
Скупштина Научно технолошког парка Чачак: 
 
- Председник   Радован Јовановић (П.У.  Градац `97) 
- Заменик председника  Мирослав Вучковић ( П.У. Унија Чачак 2000) 
 
- Члан     Драган Гојковић (П.У.  Градац `97) 
- Члан     проф. др Владета Стевовић (Агрономски   
     факултет Чачак) 
- Члан     др Иван Глишић (Агрономски     
     факултет Чачак) 
- Члан     др Жаклина Караклајић Стајић (Институт за  
     воћарство Чачак) 
- Члан     др  Небојша Милошевић (Институт за  
     воћарство Чачак) 
- Члан     Радисав Марјановић (П.У. Унија Чачак 2000) 
- Члан     Владимир Гојгић (Град Чачак) 
- Члан     проф. др Небојша Митровић (Факултет 
      техничких наука Чачак) 
- Члан     проф. др Јерослав Живанић (Факултет 
      техничких наука Чачак) 
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2. ПОДАЦИ О РАДУ, СТАЊУ ОПРЕМЕ И РЕСУСРСА НТП ЧАЧАК 

 

2.1. Пословање у 2017. години 

 

НТП Чачак је активно пословао током читаве 2017. године. Није покренут стечајни или 
ликвидациони поступак нити се разматрало о поступцима ове врсте јер за то није било 
повода.  

НТП Чачак има отворен рачун код Министарства финансија Управе за трезор и у 
пословној банци Поштанска штедионица а.д. Београд. Током 2017. године нити један од 
два рачуна које корист НТП Чачак није био у блокади. 

 

2.2. Сектори у оквиру пословног профила организације 
 
                  
                 СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ И 
                 ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОШКИХ РЕШЕЊА 
 
 Формира базе података нових технолошких решења 
 Селектује и усмерава нова технолошка решења 
 Развија партнерства и врши трансфер информација између науке и привреде 
 Организује стручну праксу за студенте иноваторе 

 
 

                 СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ, ЛОГИСТИЧКУ 
                 И ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ 
 
 Сарађује са локалном заједницом, пословним удружењима и институцијама 
 Организује издавачку делатност, семинаре, обуке и радионице 
 Организује промотивне активности и међународну сарадњу  
 Пружа подршку у реализацији пројеката 
 Помаже код заштита интелектуалне својине и увођење међународних стандарда 

квалитета.  
 
 

                  СЕКТОР ЗА СТАРТОВАЊЕ БИЗНИСА – 
                  СТАРТАП ЦЕНТАР 
 
 Селектује и припрема кандидате за стартовање бизниса 
 Координира рад пословних јединица у "Стартап центру " 
 Организује мрежу иновативних пословних јединица на терену по принципу 

"Виртуалног стартап центра" 
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2.3. Чланови НТП Чачак 

 

Чланови Научно технолошког парка Чачак користе услуге НТП Чачак на основу уговора о 
чланству у НТП Чачак у складу са усвојеним програмима истраживачког-развојног и 
производног рада. 

Списак  чланова НТП Чачак: 

 Назив предузећа   број уговора / датум потписивања уговора 

 - Фепло д.о.о.    95 / 07.07. 2014. год. 

 - Унипласт д.о.о.   39/14 / 15. 07. 2014. год. 

 - Спектар д.о.о    1201/14 / 28. 08. 2014. год. 

 - Алфако инжењеринг д.о.о.  126/14-1 / 28. 08. 2014. год.  

 - Цини инвест д.о.о.   131 / 19. 09. 2014. год 

 -  9. Септембар д.о.о.  136 / 22. 09. 2014. год. 

 - Елсат д.о.о.    139 / 23. 09. 2014. год. 

Амблеми предузећа чланица НТП Чачак: 
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2.4. Активности 

Активности реализоване у 2017. години: 
 
- Сарадња са привредницима посредством пословних удружења "Градац `97", "Унија 

Чачак 2000", Форум привредника Чачка, Удружење пословних жена "Надежда 
Петровић" и Општим удружењем  предузетника.  

- Сарадња са научно-образовним институцијама, (Факултет техничких наука Чачак, 
Агрономски факултет Чачак, Институт за воћарство Чачак, Висока школа техничких 
струковних студија Чачак, Висока школа за пословну економију и предузетништво). 

- Селекција, усељавање станара и помоћ при инкубацији у Стартап центар НТП Чачак. 
Младим предузетницима који имају иновативну пословну идеју, НТП Чачак је пружио 
инфраструктурну и техничку подршку омогућавајући им раст и развој кроз 
партнерство како би поделили ризик опстанка на тржишту. 

- Медијска промоција услуга које НТП Чачак пружа иновативним позив привредним 
субјектима да постану станари Стартап центара НТП Чачак. 

- Унапређење инфраструктуре НТП Чачак. Рад на повећању канцеларијског и халског 
простора и броја просторија потребних за реализацију активности у оквиру НТП 
Чачак.  

- Повезивање МСП сектора, јавних предузећа и установа са територије града Чачка са 
факултетима, институтима и нучно-истраживачким установама у Чачку и Републици 
Србији. 

- Организовано је 15 пословних сусрета. Рад на даљем ширењу мреже консултаната 
НТП Чачак, коју чине експерти за различите стручне и научне области, као и за 
заштиту интелектуалне својине.  

- Успостављање сарадње са акредитованим лабораторијама, институтима и 
факултетима, који су пружили услуге чланицама НТП Чачак, као и малим и средњим 
предузећима у региону. 

- Наставак процеса умрежавања и сарадње са другим НТП и иновационим центрима, 
пословним удружењима и научно-истраживачким установама, као и упознавања 
менаџмента и управљачког тима НТП Чачак са радом сличних институција у Србији и 
Европи.  

- Посета и учешће међународним и домаћим сајмовима и изложбама (Међународни 
сајам технике и техничких достигнућа, Међународни сајам грађевине, Међународни 
сајам енергетике, Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса 
ECOFAIR). 

- Покренут је пројекат уз подршку Развојне агенције Србије Интерактивна платформа 
пословних информација и нови модел примене иновативних решења 
(Реализацијом пројекта постиже се конкретизација и унапређење сарадње НТП Чачак 
са привредним субјектима, јачање сарадње  са пословним удружењима на територији 
Моравичког округа и повезивање НТП Чачак са пословним сектором, као и са научно-
истраживачким и високо-обрзовним институција Моравичког округа. Интерактивном 
платформом и кроз радионице за StartUp предузетнике и младе о иновацијама и 
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предузетништву Научно технолошког парка Чачак мотивише и директно помаже 
почетницима да покрене соствени посао.) 

 

- Пружање услуга организације састанака, радионица и скупова у сали за 
презентације. НТП Чачак је пружао услуге организације и техничке подршке у 
реализацији састанака и радионица, презентација нових иновативних производа, 
организација тематских радионица и слично.    

- Активна подршка при трансферу знања из истраживачких и научних установа преко 
НТП Чачак у привредно окружење. Систематизација некомерцијалних и 
комерцијалних пројеката, идеја и технологија са подручја Западне Србије.  
Прикупљање и представљање у оквиру НТП Чачак комерцијално одрживих идеја.  

- Сарадња са студентима завршних година факултета који су кроз стручну праксу 
стекли искуство у раду и савладали вештине у решавању конкретних задатака у 
привреди. 

- Сарадња са Привредном комором Србије, Регионалном привредном комором 
Краљево, Развојном агенцијом Србије, Регионалнoм агенцијoм за просторни и 
економски развој Рашког и Моравичког округа, Заводом за заштиту интелектуалне 
својине, различитим европским агенцијама и фондовима.   

 

2.5. Подршка у раду  предузећима у оквиру  активности Старт-ап центра  

Стартап центар НТП Чачак је један од инструмената подршке при формирању и раду 
нових предузећа који пружа непосредну подршку почетницима у пословању, у периоду 
када су најосетљивији и најподложнији неуспеху. 

У протеклој годину усељенe су нове три фирме, са којима је достигнут број од 17 младих 
привредних субјеката којима је пружена подршка и развијају се уз Научно технолошки 
парк Чачак. Пословнањем ових младих и новооснованих привредних субјеката настало је 
нови 50 радних места.  

Услед недостатка пословног простора нисмо били у могућности да протекле године 
уселимо око 20 нових компанија које су исказале заинтересованост да лоцирају своје 
пословање у креативном и функционалном пословном окружењу какво треба да буде у 
Научно технолошком парку Чачак. 

Списак фирми станара Стартап центра НТП Чачак: 

1.  BizPartner     Владимир Петровић 

2.  Превод ИТА     Јелена Стојановић  

3.  Савема иновације    Сретко Попадић 

4.  Croonus Technologies   Стефан Ћебић 

5.  Удружење "Попусти за младе”,   Жељко Глишов 

6.  „AGRO LOGISTIC 032“    Милош Вујисић 
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7.  Okta Solutions ДОО     Владимир Богићевић 

8.  „LABEL PRINT“     Романа Филиповић 

9. TSL CARGO ČAČAK    Јован Ракетић 

10. МА ТЕАМ      Милош Обрадовић 

11. ЧА ЕЛЕКТРОНИК     Милица Петровић 

12. НОВЕ ИДЕЈЕ доо    Дејан Игњовић 

13. ПОТЕНЦИЈАЛ 2015    Данијела Шипетић 

14. ПЛАЗМАТЕХ     Бранимир Плазинић 

15. New Quality Consulting    Недељко Радуловић 

16. ИНСТАЛ ЕЛЕКТРО МК    Миленко Комадинић 

17. Codeart Studio     Павле Никитовић 
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Амблеми старт-ап фирми у НТП Чачак 
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2.6. Развој иновација 

 

У протеклој години одржано је преко 30 консултација са младим предузетницима који су 
намеравали да покрену своју пословну делатност. Организовано је 14 обука, презентација 
и радионица где су будући млади незапослени, матуранти завршних година средњих 
школа и студенти стицали знања о иновативности, заштити интелектуалне својине, 
покретању сопственог предузећа, вођењу финансија, приступању фондовима, подршкама 
институција и сл. 

Резултати рада на пољу развоја иновација моглу се описати кроз подршку: 

1. Предузећу Savema inovacije које је станар НТП Чачак и бави се развојем новг средства 
за гашење пожара "CI gel". У оквиру могућности Научно технолошки парк Чачак у сарадњи 
са ЈКП Комуналац Чачак и ватрогасним друштвом омогућио је организовање више 
различитих тестирања иновативног производа и гашење различитих пожара. Иноватор је 
добио подршку немачког фонда FoundCenter investment за унапређење и развој 
производа. 

2. Предузећу Унипласт Чачак које има статус члана НТП Чачак, остварило је успех код 
Фонда за иновациону делатност са својим пројектом који је високо оцењен за шта је 
одобрено финасирање реализације пројекта. Пројекат предузећа „Унипласт Чачак“ тиче 
се развоја антимикробног активног фармацеутског и козметичког паковања заснованог на 
сребро-зеолиту и полиетилену. Ова иновативна амбалажа ће помоћи у контроли 
микробне контаминације, унапредити способност презервације и продужити век трајања 
производа, а посебно је корисна у заштити супстанци које захтевају интензивни транспорт 
и имају дуг период складиштења.  

3. Предузећу "Нове идеје" које је било станар НТП Чачак, пружили смо техничку и 
стручну подршку за развој иновативног производа. Предузеће " Нове идеје " конкурисало 
је савојим тимом код Фонда за иновациону делатност али нажалост нису добили подршку.   

 

4. Развојни тим на челу са др Павлом Спасојевићем сарађивао је са НТП Чачак на развоју 
новог производа плоча од рециклираног стакла "Витро стакло". Урађене су прве пробе 
технологије и узорци плоча. Ради се на развоју опреме за припрему стакла и развоју 
пословног модела производње декоративних плоча за уређење ентеријера.  

Поред наведеног Научно технолошки парк Чачак прати актуелне инструменте подрше за 
развој иновационе делатности, тако да смо у прошлој години радили на промоцији 
програма Фонда за иновациону делатност, Иновационих ваучера, Зелених иновационих 
ваучера, програма организације Eneca, као и многих других домаћих и и међународних 
фондова за развој стартап иновативних компанија. 
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2.7. Значајни састанци и скупови у организацији НТП Чачак 

 

Најбоља Start up идеја 

Уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије организовано је 
такмичење ”Најбоља Start up идеја” за студенте и ученике завршних разреда средњих 
школа у 2017. години. 

Програм је реализован уз партнерство Удружења Енека и програма ”Покрени се за 
посао”. 

Презентацији такмичења "Најбоља Start up идеја" НТП Чачак је одржао на Факултету 
техничких наука у Чачку 22.03.2017. године. 

 

 

Регионални састанак удружења привредника 

Састанак представника општих удружења предузетника са подручја које покрива 
Регионална привредна комора Краљево, одржан је у сали "Научно технолошког парка 
Чачак", ул. Николе Тесле 42.  Чачку у петак 24. марта 2017 у 11 часова. 
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Посета председника Привредне коморе Србије господина Марка Чадежа 

редседник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж посетио је Научно технолошки 
парк Чачак 20. априла 2017. године. Посета је била фокусирана на разговор и мотивацију 
младих привредника да истрају у својим настојањима да развијају нове услуге и 
производе и опстану у привредном свету.  

 

Господин Чадеж посетио је иновативно предузеће "Плазматех" које послује у оквиру 
Научно технолошког парка Чачак и похвалио производни програм предузећа које поред 
осталог поизводи комплетну опрему и постројења за производњу висококвалитетног 
енергента пелета од дрвета. Током изјава председник Привредне коморе Србије, најавио 
је смањење ПДВ-а на промет дрвеног пелета, што како он каже директно подстиче читав 
ланац привредних сектора који се баве производњом, транспортом и потрошњом овог 
енергента. 

 

 

Бранимир Палазинић и Марко Чадеж  
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Дан посвећен деци школског узраста 

Дана 22. маја 2017. године Научно технолошки парк Чачак посетили су ученици V разреда 
ОШ Ратко Митровић.  

Током посете деца су имала прилику да слушају и учествују у презентацији о иновацијама 
и највећим изумима човечанства , а накн предавања одржане су радионице. 

 

Обука о напредним технологијама 3Д инжењеринга 

У среду 13. септембра у Научно технолошком парку Чачак , ул. Николе Тесле бр.42, са 
почетком у 13 часова одржана је обука "3Д дизајн и предности 3Д технологија" 

У оквиру обука о напредним технологијама 3Д инжењеринга, учесници су били у прилици 
да се упознају са методом израде 3Д модела и прототипова нових производа у металу и 
пластици користећи адитивне технологије и процес ласерског синтеровања, као и да се 
упознају са предностима примене 3Д Технологија у индустрији. 

Учесници обуке у сали НТП Чачак 
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Др Ненад Поповић, министар у Влади РС посетио НТП Чачак 

Министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, др Ненад Поповић, 
посетио НТП Чачак 19.09.2017. године 

Приликом посете изјавио је да је Чачак одувек био познат по иновативним 
предузетницима."Разговарали смо о могућности да се изгради нови простор за НТП Чачак 
који би одговарао данашњим европским потребама, а такође и о потенцијалу за изградњу 
индустријског технолошког парка, јер предузетничке иницијативе које се данас догађају у 
Чачку су индикативне да ће тога бити више и више у будућности", истакао је Поповић. 

Господина министра у просторијама Научно технолошког парка Чачак дочекао је 
градоначелник града Чачка Милун Тодоровић и председник скупштине НТП Чачак 
Радован Јовановић. Посети су присуствовали представници свих оснивача НТП Чачак, 
власници start-up компаније у оквиру НТП Чачак, председник Скупштине града Чачка, 
председници пословних удружења и студенти чачанских факултета. 

 

 

Градоначелник Милун Тодоровић, министар др Ненад Поповић и председник скупштине 

НТП Чачак Радован Јовновић 
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Састанк са министром у сал НТП Чачак 
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ИТ привредни сектор на састанку са представницима Владе РС 

Дана 27. новембра 2017. године одржан је састанак представника Владе Србије са 
привредницима из ИТ сектора у организацији Научно технолошког парка Чачак. Догађај је 
одржан у сали градског већа града Чачка. 

Разговарало се о Плану приоритетних активности државних органа за 2018. годину у 
области унапређења ИКТ сектора и иновационог екосистима који припрема Министарски 
Савет за иновационо предузетништво и информационе технологије. Искуства 
предузетника и компанија које послују у ИТ индустрији за Владу Србије представљају 
вредан ресурс за планирање политика и спровођење конкретних мера подршке. 
Представници Владе Србије имали су прилику да чују и прикупе сва релевантна 
мишљења и сугестије привреде и ИТ заједнице у Чачку. 

Теме састанка су били актуелни проблеми са којима се суочавају предузетници и фирме 
које раде у овим секторима. Разговарало се о законској регулативи, подстицајима, 
кадровима и слично. 

 

 

Радни састанак са ИТ компанија у Чачку са представницима Кабинета председника 

Владе Републике Србије
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2.8. Посета технолошких паркова у Загребу, Вараждину и Љубљани 

У периоду од 12. до 14. октобра 2017. године представници НТП Чачак посетили су 
технолошке паркове у Загребу, Вараждину и Љубљани. 

Прва посета била је у Загребу где је наша делегација дочекана од стране Франа Шестића, 
директора Развојне агенције у Загребу, Марка Хелфриха, помоћника директора и Иване 
Чуљак, пројект менаџера ТП Загреб. Технолошки парк Загреб фокусиран је на подрушку 
технолошко-иновативним комапанијама. Кроз разговор сазнали смо о услугама које нуди 
ТП Загреб и Развојна агенција, као што су start up академија, o алатима као што су 
дводневни мотивационо-инструктивни тренинзи; blue office значајан у почетној фази 
пословања „start up“ бизниса. У овој години су од града добили 7.000 м2 пословног 
простора које опремају и постепено усељавају кроз пројекте из домаћих и међународних 
фондова. 

У истом дану наша делегација посетила је и ТП Вараждин, који запошљава 42 младе 
компаније у простору који је град Вараждин купио од компаније Вартекс за технолошки 
парк, пословање обављају на две локације укупне површине 4.500м2. ТП Вараждин има 
функционалан центар за креативну индустрију, њихови станари су из области 
информационих технологија обзиром да имају сродан факултет у града са око 2000 
студената. Похвалили су се референцама на реализацији пројеката из ЕУ и најавили 
проширење својих капацитета и изградњу нових квадрата пословног простора, према 
речима Емилије Скочибушић експерта за ЕУ фондове у ТП Вараждин. 

 

Другог дана пута посетили смо Технолошки парк Љубљана. Може се рећи да су они 
оставили најјачи утисак. Првенствено срдачним дочеком госпође Марјане Мајерич, 
заменице директора која нас је упознала са простором где су смештене зграде ТП 
Љубљана. Послује на површини од 75.000м2, и притом имају најбоље услове за развој 
нових компанија и подршку иновацијама. Прединкубациона фаза почиње у coworking 
простору такозваном "Тобогану", затим они који су одлучили да покрену сопствену 
компанију улазе у процес инкубације међу 300 других младих фирми, где добијају 
менторстов од стручног тима запослених у ТП Љубљана. Младе компаније могу добити 
подршку у пословању кроз пословну акцелерацију, улагања фондова ризичног капитала и 
слично. Након обиласка пословних објеката уследила је презентација директора Изтока 
Лесјака у свечаној сали ТП Љубљана. Кроз презентацију упознали смо се са развојем 
институције која почиње 1996. године, са великим инвестицијама о објекте и постигнутим 
резултатима. Објекти су изграђени по строгим критеријумима енергетске ефикасности и 
eco-frendly, за станаре су обезбеђени електрични аутомобили који се пуне енергијом са 
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соларних плоча постављених на крововима зграда. Правци развоја ТП Љубљана 
оријентисани су на медицину, smart building technologies и заштиту животне средине. У 
разговору са господином Изтоком Лесјаком, централна тема била је потенцијална 
сарадња и партнерства на пројектима. Састанку је присуствовала и менаџерка start up 
центра у Љубљани Вера Нунић, са којом смо размени лискуства у раду са новим 
компанијама и успоставили сарадњу на припреми будућих пројеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета технолошког парка у Љубљани 

 

2.9. Учествовање на конференцијама промоцијама и другим догађајима 

Саветовање о биотехнологији - са међународним учешћем 

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 10. и 11. марта 
2017. године, одржано је XXII Саветовање о биотехнологији - са међународним учешћем. 

На Саветовању је учествовао Научно технолошки парк Чачак и представници већине 
домаћих институција из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, уз велики број 
истраживача из иностранства (Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније). Скупу су 
присуствовали пољопривредни произвођачии њихова удружења, агрономи, технолози и 
прерађивачи пољопривредних производа, наставници средњих пољопривредних школа и 
подручне пољопривредне саветодавне стручне службе, као и студенти свих нивоа студија 
Агрономског факултета у Чачку. 

Најбоља Start up идеја 
Уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Града Београда 
презентовано је такмичење ”Најбоља Start up идеја” за студенте у Чачку на Факултету 
техничких наука Чачак. 

Програм је реализован уз партнерство Удружења Енека и програма ”Покрени се за посао” 
који су подржани од стране компаније Филип Морис.  

Такмичење је било отворено за све студенте и средњошколце завршних година, али 
највише за оне техничких усмерења, како би младима омогућили да стекну нова знања и 
искуства и добију шансу за покретање сопственог посла. 

Информационе технологије, образовање и предузетништво 
 Учешће на Научно-стручном скупу и Националнoj конференцији са међународним 
учешћем, под називом „Информационе технологије, образовање и предузетништво ИТОП 
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2017“ на којој је учествовало  више од 50 аутора и коаутора из образовних и других 
установа који се баве информационим технологијама, образовањем и активностима из 
области предузетништва. 
Циљ конференције био је да се кроз научне и стручне радове који су саопштени на скупу 
размене ставови и мишљења о концепту  предузетништва у образовном систему као ида 
се идентификују одређени недостаци у оквиру процеса у образовању из области 
предузетништва без обзира на то о ком образовном нивоу је реч. 
- Учествовање на међународном сајму " Дани енергетике и инвестиција" у Новом 
Саду 
- Учествовање на међународном сајму заштите животне средине сајму ЕКО ФАИР у 
Београду   "Иновативне технологије у служби заштите животне средине" . 
- Учествовање на Међународном сајаму технике и техничких достигнућа право је 
место за промоцију четврте индустријске револуције – Индустрије 4.0. Реч је о 
дигитализацији која је унела револуционарне промене у развој и начин пословања 
компанија, повећање продуктивност и унапређење конкурентности. Овај концепт указује 
на нове могућности и изазове, усмерава на препознавање нових утицаја и последица 
убрзаних техничко-технолошких дешавања. 
 

2.10.  Активности у вези  шљаке на локацији Технос 

На локацији Технос Чачак налази се депонија алуминијумске шљаке. Предузеће Технос 
Чачак обављало је делатност рециклаже секундарних сировина, претапања отпадних 
метала алуминијума, цинка, олова и других обојених метала. Депонија шљаке је 
распрострањена на површини од око 1,30 ха а процењена запремина шљаке износи око 
40 000 м3. Град Чачак је од 2006. године је власник наведене локације. 

У циљу проналажења решења за отпадну алуминијумску шљаку предузимане су 
различите активности. 

Сакупљање доступних информација и података о ранијим истраживањима, пореклу и 
количини депоноване шљаке. Обављено је више састанака у циљу изналажења решења:  

Иновациони центрар ТМФ Београд, Завод за јавно здравље Чачак,  СГС Београд, Анахем 
Београд - Лабораторија за хемијске анализе, Унипромет Чачак, Градска управа за 
локални економски развој - Град Чачак, ЈКП Комуналац Чачак, Рударско-геолошки 
факултет Београд,  бивши радници Технос-а. 

Урађене су следеће активности: 

 
1.    Испитивања физичко-хемијских карактеристика отпадне Ал шљаке (радиоактивност, 
хемијски састав, количина метала, запреминска маса, испитивања садржаја 
полицикличних ароматских угљоводоника, одређивање пХ вредности...) 
2.    Узорковање Ал шљаке са депоније 
3.    Анализа, категоризација и карактеризација отпада 
4.    Ангажовање акредитоване куће за узорковање, испитивање физичко - хемијских 
карактеристика и одређивање индексног броја. 
5.    Испитивања могућности употребу и/или рециклажу алуминијумска шљаке. 
6.    Испитивање могућности за инертизацију, стабилизацију и солидификацију, тест на 
стабилности отпада пре одлагања на предвиђену депонију. 
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2.11. Реализација пројекта Интерактивна платформа пословних информација и нови 
модел примене иновативних решења 
 
Достигнути ниво реализације пројекта у 2017. години 
 
Кључна намера пројекта је снажније повезивање НТП са пословним сектором Моравичког 
округа, кроз дефинисање и понуду нових услуга, преко два пројектна сегмента: 

А. Постављање интерактивне платворме пословних информација о понуди и тражњи 
имобилисаних ресурса у пословном сектору, и 

Б. Дефинисање новог модела за примену иновативних решења. 

 
Одмах по потписивању уговора са Развојном агенцијом Србије обављене су припремне 
радње и спроведена процедура избора извођача радова за кључне пројектне активности. 
Уговарачи испуњавају преузете обавезе према договореним терминима појединх 
активности. 
Обављено је теренско прикупљање података за платформу у преко 200 компанија, 
истраживање и анализа потенцијала иновативности у 50 компанија и спроведено 
истраживање потенцијала научно-истраживачких и образовних институција у Моравичком 
округу. 
Дефинисан је концепт Платформе и постављен на интернет, са подацима који су до сада 
прикупљени, на домену www.moravskidobosar.rs. 
Реализовано је четири од предвиђених шест радионица о примени иновација у 
различитим пословним областима. Креиран је модел за прикупљање и реализацију 
иновативних решења који ће бити примењен у НТП Чачак.  
Читав процес имплементације пројекта је праћен промотивним активностима, почев од 
дефинисања визуелног идентитета, затим представљања на ТВ и радио станицама, 
чланцима у новинама и путем промотивних лифлета. 
Достигнути ниво имплементације пројектних активности, посвећеност чланова пројектног 
тима и ефикасност сарадника гарантују да ће пројекат бити реализован у предвиђеном 
року са планираним резулататима. 
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3. ОПРЕМА И РЕСУРСИ 
 
3.1 Обим и квалитет опреме 
 
НТП Чачак располаже опремом за пружање услуга станарима и чланицама за обављање 
канцеларијских послова и организовање и одржавање презентација, радионица и 
конференција. Сви корисници услуга НТП Чачак могу користити у службени аутомобили 
који је у власништву привредног друштва. Евиденција канцеларијског намештаја наведена 
је у документу који се доставља у прилогу. 
 
У сарадњи са ЈКП Комуналац Чачак, обезбедили смо и опремили халски простор у 
површини од 460 м2 за младо предузеће "Плазматех д.о.о." које се бави развојем 
технолошки иновативних производа. У предзећу Плазматех запошљавају се инжењери 
мехатронике, електротехнике и рачунарске технике који раде на развоју система и 
машина за аутоматску производњу, као и производњом горионика, управљачких јединица, 
регулатора, аутомата, електричних пастира, постројења за рециклажу више врста 
комуналног чврстог отпада. 
 
3.2. Пословни простор 
 
Делатност НТП Чачак обавља се у канцеларијском и халском простору. Инфраструктурна 
подршка чланицама и станарима НТП Чачак пружа се кроз давање на коришћење 
канцеаларија комплетно опремљених намештајем, компјутереском и телекомуникационом 
опремом. Канцеларијски простор је смештен у управној згради коју поред НТП Чачак 
користе и ЈКП Комуналац Чачак и ЈКП Паркин сервис Чачак. Површина канцеларијског 
простора са заједничким просторијама које користи НТП Чачак износи око 180 м2.  
 
Услед великог интересовања младих фирми да послују у оквиру НТП Чачак закључили 
смо уговор са Југобанком а.д. у стечају о закупу пословног простора. У 2017. години наши 
станари су били корисници 240 м2 канцеларисјког простора у закупу код Југобанке а.д. у 
стечају. 
 
Поред канцеларијског простора станари и чланице НТП Чачак користе и халски простор 
који се налази у близини канцеларија. Укупна површина халског простора је 460 м2. 
 
Пословне просторије НТП Чачак смештене су на локацији Технос на адреси Николе Тесле 
42, 32000 Чачак. 
 
3.3. Људски ресурси 
 
У извештајном периоду, током 2017. године, статус радно ангажованих заснива се по 
основу: уговора о раду на одређено време за директора, уговор о раду на одређено 
време за менаџера за развој иновација, уговора о привременим и повременим пословима 
за извршног асистента. За потреба пословања друштва ангажоване су овлашћене 
агенције за пружање правних и књиговдствених послова. 
  
Велику подршку у раду НТП Чачак пружали су представници оснивача, градско 
руководство и запослени у градским управама, професори са Факултета техничких наука 
у Чачку и Агрономског факултета у Чачку, истраживачи на Институту за воћарство у 
Чачку, привредници и оперативни чланови пословних удружења.  
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4. ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ 
БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА У 2017. ГОДИНИ 
 
 

4.1. Структура, обим и начин коришћења средства за обављање иновационе 
делатности из сопствених средстава 

НТП Чачак као млада организације у извештајном периоду је остварила и сопствена 
средства која су у укупном износу остварених прихода износила око 20%. Сопствена 
средства су уложена у текућа одржавања пословног објекта и за трошкове оперативног 
пословања. 

 

4.2 Структура, обим и начин коришћења средства за обављање иновационе 
делатности из других извора 

Од почетка функционисања НТП Чачак основну финансијску подршку пружао је Град 
Чачак, тако је и у 2017. години из буџета града Чачка обезбеђено 75% укупних средстава 
која НТП Чачак остварио у 2017. години. Средства из буџета града Чачка утрошена су на 
основу Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“ број 
25/2016), Одлуке о усвајању Плана и програма рада д.о.о. Научно технолошки прак Чачак 
за 2017. годину усвојеном на седници Скупштине НТП Чачак одржаној 23.12.2016. године 
и дате сагласности Скупштине града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 02/2017) на 
План и програма рада „Научно технолошки парк Чачак“ д.о.о. Чачак за 2017. годину 

 

4.3. Структура, обим и начин коришћења средства за обављање иновационе 
делатности из државних подстицајних мера 

 
У 2017. години Научно технолошки парк Чачак  није користио средства из фондова 
Министарства науке просвете и технолошког развоја. 
 
Покренут је пројекат уз Подршку Развојне агенције Србије кроз који је у 2017. године 
извршена уплата 50% сувинансирања у износу од 320.000,00 динара. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
На основу Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину („Службени лист града Чачка“ 
број 22/2015), Одлуке о усвајању Плана и програма рада д.о.о. Научно технолошки прак 
Чачак за 2016. годину усвојеном на седници Скупштине НТП Чачак одржаној 22.01.2016. 
године и дате сагласности Скупштине града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 
05/2016) на План и програма рада „Научно технолошки парк Чачак“ д.о.о. Чачак за 2016. 
годину  одређена су средства за рад Научно технолошког парка Чачак у износу од 
4.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у оквиру програма Локални економски 
развој на програмској класификацији Унапређење привредног амбијента 1501-0002, 
функционалној класификацији 480, апропријацији 234, извори финансирања 01 са 
организационом класификацијом остале дотације и трансфери. 
 

Табела: План расхода Д.О.О. ''НТП Чачак'', Чачак, за 2017. годину: 
 

Опис  

Реализација 
2016. 
године 

Реализација 
2017. 
године 

1. Трошкови материјала 169,799.98 163,433.63 

1.1 

Трошкови канцеларијског материјала, 
материјала за одржавање хигијене, ситног 
инветара, компјутерске опреме и сл. 169,799.98 163,433.63 

2. Трошкови горива и енергије 300,846.42 273,290.70 

2.1. Трошкови ел. енергије 69,124.47 48726.74 

2.2. Трошкови горива за аутомобил  120,828.73 134544.84 

2.3. Трошкови грејања 110,893.22 90019.12 

3. 
Трошкови зарада, уговора, накнада 
трошкова и друга примања 2,490,455.23 2,467,949.56 

3.1. Трошкови бруто зарада и уговора1 1,920,838.11 1842058.02 

3.2. Трошкови доприноса на терет послодавца 343,855.92 423884.54 

3.3. 
Трошкови дневница за службена путовања и 
накнада трошкова на службеном путу 136,721.20 116097 

3.4. 
Накнада трошкови превоза запослених на 
посао и са посла 69,040.00 66410 

3.5. Друга примања 20,000.00 19500 

4. Трошкови производних услуга 472,101.92 467,346.95 

4.1. ПТТ услуге  850.00 653 

4.2. Трошкови интернета и телефона  71,564.69 84695.03 

4.3. Трошкови одржавања слжбеног аутомобила 30,129.28 21506.65 

                                                 
1
 Научно технолошки парк Чачак је привредно друштво које није имало стално запослене када је ступила на 

снагу Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 

код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014) и складу са 

применом наведене уредбе директор и један радник ангажовани су на одређено време. 



4.4. Tpouroeil Vcnvra 3aurure Ha pa[v 0.00

4.5.
Tpor.uroar offtaca, luraMnalbe npoMon/BHor
uarepujana, v cn. 132,046.78 47,874.00

4.6. TponJxoeI pageoi Hr/x npoieKara 216,101.49 295,340.00

4.7.
Tpor.uroau KoMyHanHrx ycayra (ao4a,
r/3HolueFbe cnaehe) 21,409.69 1.7278.27

5. Henaarep nian n u rpolu KoB!l 545,469.54 672.169.07
5.1. TpoluxoeI crpyq Hor o6pasoeaFba 22,050.00 0

5.2.
Tpor.uxoeu ycnyra ypefierua il oApxaBarsa ae6-
cajra 19.737.77 46,280.00

5.3. Tpoluxoeil ceMhHapa o6vxa, TpeH[Hra. r cn. 37,154.79 47,976.24

5.4. Tpor.uxoau KFb[roBo4crBeHux il npaBHrx ycflVra 115,901.60 21,0,240.00

5.5.
Tpor.uxoeu ycnyra rexH Lrq Ke aAM il H t/crp a4uje n
onepaTilBHor nocnoBaFba 28,000.00 0

5.6. Tpoluxo ail pen pe3eHTauraie 29,310.74 1,9,647.13

5.7.
Tpor.uxoau ocilrypaFba hMoBt/He u paAHVRa v
HaKHaAa 3a perilcrpaqujy cnyx6enor Bo3hna 16,125.00 16.299,00

5.8.
Tpotuxoau nrarHor npoMera u 6anxapcrnx
ycnyra 8,197.51 8,056.65

5.9. Tpor.uxoau nope3a 75,604.00 67,868.71

5.10.

Ocrann neuarepujaflHil TpotxKoBl4 - yMarbetue
sapade sa 10 %o no unauy 7. cmae l.3axoua o
npuepeMeHou ypellueafby ocHoeu qa sa
o5patyn u ucnnamy nnama, oduocuo sapada u
dpyeux cmaflHux npuMaba xod xopucuuxa
jaeuux cpedcmaea 1 93,388.13 217,272.L0

yKynHo 3,979.513.09 3,993,660.67

6. nPffto3r4
Cnucar npltflora xoju ce,qocraBrba ys useeulraj:
- florep4e Arenqraje 3a npuBpeAHe perr4crpe;
- OunancujcKa Kaprrqa 3a nepiloA 2017. rognae
- llperne4 craFba ocHoBHl4x cpeAcraBa Ha AaH 91.12.2017. roguxe

Y Llavry, 28.02.2018. rogune
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