
Peny6nura Cpduja
IPAI IIATIAK
Ipa4cxo nehe
Bpoj: 06-13712020-IrI
2. omo6ap 2020. roAraHe
IIAI{AK

CKI/fIIII TI,IHA IPAIA IIAI{KA

Ha ocnony \raua 46. 3arona o norannoj caMoyrrpaBra (,,Cr.rnacur4K PC" 6p.
t29D0A7, $l2AU - Ap. 3aKoH, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) r{ qrraua 84. Crary,ra rpaAa
r{a.rKa (,,Cr.nracr rpaAa tlaqKa" 6p.6 I 20 | 9),

fpa4cro nehe rpa4a r{auxa, Ha ceAHr.rqz ogpxanoj 2. orro6pa 2020. roAr.rHe,
pa:rraorprano je

o pAAyAoo ,,HAytrHO t#i'"t#fii*, tIApK rrAqAK65 qAqAK
3A 2019. roAr4rry

na rrpeAnaxe Cryuuruntr Aa AoHece

3AKJbI^IAK

yCBAJA CE I4gsemraj o paay.{OO ,,Hayruo rexHonorrrKr4 napr< I{auarco'tlaqax 3a
2419. roAHHy, xoju je ycnoju:ra CrynrurraHa ,{OO ,,Hayuno rexuonotrrKr.r uapx r{auax"
r{auar, Ha ce.qHr4rllt ogpNanoj 11. uapra 2020. ro4r,rHe, 6poj 744.

I4sneurunaq Ha ce.uHrarlu Cx5murune je Mupro llemah, B.A. 4raperrop IOO
,,Haytno rexHoJroxrl uapn 9auax" r{aqaK.



t-tAyr.tH0
TEXHOfiOIlJKUI
ilAPK
LIAL{AK

HAyqH0 *gxri0flo[JKh
fiAFi{ S} -tii{ a.o.o.
i, * -ff14 -

Jg ,a9 tt?.o,-^^/_r vA.
qALJ ,\K

Huxona Tecna 42. 32OOO ga,{ax, Cp6raja
T. +381 32 55 90 410 +381 32 ss gO i11
nto.cacak@omail.com . www. ntocacak.rs

MA

FPAE t{At{AK
TPAECKO BEhE rPMA L{AqKA

xynAHA cTPAql4M Vlp A 2, 32000 qAL{AK

Ilpeduem; l43BElllTAJ O PAEy A.O.O. HAyqHO TEXHOnOUKT nApK qAqAK 3A 2019.
rotrlrHy

flonrrosanu,

,locraeruan/lo Ha pa3MarpaFbe il ycBajaFbe t4SBEtxTAJ o PAEy E.o o. HAyL{Ho
TEXHOIIOIUKil ilAPK qAL{AK 3A 2019.r.

Y npnnory ce AocraBrba:

Ognyra Cxynurrxe ocHtlBaqa HTll ga.{ar 6poj 744 oA 11.03.2020. ro4rHe o ycBajaFby
l4saeuraja o pa4y A.o.o. HayvHo rexHonouJKr napK qaqaK ea 2O1g.r.
l43BELuTAJ o PMy E.o.o HAvL{Ho rEXHorlotrKN flAPK L{AqAK 3A 2019.r.
OnHaxcrjcrn rsaeulrajn 3a nepilog2019. ro4nne
flonrc ocHoBHt4x cpe4craBa 3a nepno4 2019. ro4rHe

Y tlavxy, 25.09.2020. rogrHe

Mupro fleuuh
/graperropa HTII 9a,{ar
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,,HAYI]HO TEXHOJIOIXKH

ti, laea^lbnrn

E.O.O. ,,Hay9Ho rexHoflorxK[ napK gat{aK"
Lla,{ar, 1 1 .03.2020.. roAnHe

Ha ocHoBy Yroaopa o ocHnBaHry ApyrurBa ca orpaHrqeHoM ogroeopnouhy ,,HayvHo
TexHoflotuKvt napK Llar{aK" 6poj 024-1111-lV-8-01, CxynurrrHa ApyrurBa ca orpaHhqeHoM
oAroBopHotuhy ,,HayuHo rexHonolxKu napK ga.{aK" (y 4arueru reKcry HTI1 gaqax), na caojoj
pegoanoj ce4Hnll4 o4pxanoj Aana 1 1.03.2020. rorqhHe ,qoHocyt,

oEnvKv

o ycaajauy l4saeultaja o pa4y g.o.o HayuHo rexHoflorxKr4 napK 9a,.{ar sa 2019. roAhHy.

t4aaeurraj o pagy 4.o.o HayvHo rexHflouKh napK gaqax aa 2019. roAylHy je cacraaun
geo O4nyxe.

."/ \_
llpe4ce4xux Cxynulrune HTI-I gaqax

Pa4oaan JoeaHoelah

1.

2.

Hayrxo rexr{onourt{ld
napK L'laqax

a4peca: Huxone Tecne 42,32 000 t{aqax
rene$or: +381 32 5590410 ll +3al eZ 5590411

e-mail: ntp.cacak@qmail.com ll www.ntpcacak.rs
MaruqHr4 6p: 2O7 931 1 2Pl B:'l 07393266

dro
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Hayrxo rexnonoutKlr
napx Havax

' Haytuo mexHono.utu napxVauax, doo
adpeca: Huxone Tecne 42,32000 Vaqax

MamuqHu 6p: 20793112[' fll4E: I07393266
xoxm axm : ntp.caca k@ a m a i l.co m ; www. ntpcacak. rs

mexHonowKu pa3eoiHux Quprvru; 6poj cmapman muMoea Koju pade Ha panusaL4uje ceojux
udeia - 8; 6poj xopucnuKa coworkinga u KoH*epeHqujcKe cane HTn 4aqax - euwe od 50;
6poi xpeamueHux Mna)ux noje1uHaqa ca HaMepoM yqewha y nocfloeHoM cmapman
uHoeaquoHoM eKocucmeMy (yqecHut|u Ha npe)aeabuMa, paduoHullaMa, oOyKaMa moKoM
2019. eo)uHe) euwe od 400; noeehalbe uHmepecoeaba capalHuKa us jaeHoe,
npuepedHoe u HayqHo- ucmpaxuea.lKoe ceKmopa sa aKmueHocmu HTI-I gaqax.

Hayuno rexHonoluKu napK Llaqax cBojilM Kopr4cHr4r{r4Ma oMoryhaBa peanil3aqnjy nocfloBHr4x
n+eJa n v1oBaqvija ys nprarvreHy caBpeMeHnx rexHonoruja, Kao n MoryhHocr capaAlbe ca
eo4ehnna [Hcr[ryq]4jaMa v3 oOflacrta TexHoflotlKyrx unoeaquja, ucrpaxnBaqKr4x
oprannsaqnja m npilBpe4Hor ceKropa !

flpnnosu

Cnucar nptanora Kojh ce rqocraBrba y3 tagBeuraj:

- [lorap4e Arenrlraje 3a npuBpeiqHe perrcrpe;
- OuxancnjcKa Kapruu-la 3a neproA201g. roAnHe;

- [1perne4 cratba ocHoBHr4x cpe4craBa Ha AaH 31.01l.2020. ro4nHe;

- Ognyry Cxynulrune ocHuBa'.{a HTll gaL{ar o ycBaja}by tzlaser.r.rraja o pa4y HTI-1
Vaqar sa 2019. ro4nny, 6poj 7 44 oA 1 1 . Mapra 2020. rognae_

Y Llavxy, 28.02.2020. rogyrHe
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KANCELARIJSKI NAMESTAJ

Red broj Opis Godina nabavke Inventars
ki broi

Popis
2024.

I Komoda- 65*55r50 (pokretni ormarii) 2018 1439 33

2. Komoda- 90*52*50 201 8 1433 1

J. Komoda sa fiokama zakljucavanje Aiimo 201,6 1415 I

4. Komoda sa fiokama zakljucavanje A6imo 2Arc r416 35

5. Komoda sa fiokama zakljucavanje Adimo 2016 t4t7 2

6. Komoda sa fiokama zakljucavanje Aiimo 201 6 1418 2

7. Komoda sa fiokama zakljucavanje Adimo zDt6 l4l9 2

8. Komoda sa fiokama zakljucavanje Aiimo 2017 1420 5/atg
a

9. Komoda sa fiokama zakljucavanje Aiimo 2At7 t42t 4

10. Komoda sa fiokama zakljucavanje Aiimo 2017 1422 4

I l. Komoda-90*52*50 201 8 1434 32

12. Komoda-90*76*45 201 8 t44t 30

13. Komoda-Side desk with drawer 45 cm x 120 cm 2At3 374 I

14. Komoda-Side desk w th drawer 45 cm x 120 cm 2013 375 38

15. Komoda-Side desk with drawer 45 cm x 120 cm 2013 377 29

16. Komoda-Side desk with drawer 45 cm x 120 cm 2013 378 3l

Ukunno F OMODA! 2 nemaiu broi
17. Ormar 190*80*38 201 8 1438

aa
JJ

18. Ormar- Filing cabinet 80x40x130 (with doors - Bookcases) 2At3 404 I

19. Ormar- Filing cabinet 80x40x130 (with doors - Bookcases) 20t3 40s I ner

br

24. Ormar- Filing cabinet 80x40x130 (with doors - Bookcases) 2013 406 3t

21. Ormar- Filing cabinet 80x40x130 (with doors - Bookcases) 20r3 407 I ner

br

22. Ormar- Filing cabinet 80x40x130 (with doors - Bookcases) 2013 408 z'.j

23. Ormar za registratore 130*80*38 201 I 1432 J-l

Ukupno ORMAR:
24. Sto -140*70 201 8 1437 3

25. sro 190*70 201 I 373 1

26. Sto Aiimo 140x65 2016 t4t3 J

27. Sto A6imo 140x65 2016 1414 3rt

28. Sto Aiimo 160x80 2016 l4l0 2

29. Sto Aiimo 160x80 2016 I4I I ,)

30. Sto Adimo 160x80 20t6 L4t2 2



Sto MONZa 160x80

Sto MONZA 160x80

Sto MONZA 160x80

Sto MONZA 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

Sto TimArt 160x80

sto-140*70
Sto TimArt 160x80

Sto-Conference table 200 cm x 100 cm

Sto-Conference table 200 cm x 100 cm

Sto-Office table 160 cm x 80 cm

Sto-Office table 160 cm x 80 cm

Sto-Office table 160 cm x 80 cm

Sto-Office table 160 cm x 80 cm

Sto-Office table 160 cm x 80 cm

Sto- Office table 140*70

Sto- Office table 140*70

Sto- Office table 140*70
Sto- Office table 140*70
Sto- Office table 140*70
Sto- Office table 140*70
Sto- Office table 140*70

Ukupno STO:
Stolica A20 MRN Aikno
Stolica A20 MRN A6imo

Stolica A20 MRN Aiimo (crna velika)
Stolica A20 MRN Adimo
Stolica-Conference chair -tSO PVC

Stolica-Conference chair -lSO PVC

Stolica-Conference chair -lSO PVC

Stolica-Conference chair -lSO PVC

Stolica-Conference chair -lSO PVC
Stolica-Conference chair JSO PVC
Stolica-Conference chair -lSO PVC

Stolica-Conference chair -lSO PVC



7t. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 388 35
1') Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 389 5

73. Stolica-Conference chair -lSO PVC 20t3 390 35

74. Stolica-Conference chair -lSO PVC 20t3 391 5

75. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 392 3l
76. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 393 5

77. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 394 29

78. Stolica-Conference chair -ISO PVC 20r3 395 5

79. Stolica-Conference chair ISO PVC 2013 396 5

80. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2'013 397 1

81" Stolica-Conference chair -ISO PVC 2013 398 JJ

82. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 399 5

83. Stolica-Conference chair -lSO PVC 20 r3 400 5

84. Stolica-Conference chair -ISO PVC 2013 401 27

85. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 402 27

86. Stolica-Conference chair -lSO PVC 2013 403 5

87. Stolica-office Chair 2013 380 29

88. Stolica-office Chair 2013 381 29

89. Stolica-office Chair 2013 382 3l
90. Stolica-office Chair 2At3 383 2

91. Stolica-office Chair 2013 384 JJ

92. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od rnebla u kombinaciji sa
plastikom) - zelena velika

2013 501 I

93. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
olastikom)

2013 502 34

94. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 503 I

95. Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 s04 34

96. Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikorn)

20t3 505 I

97. Stolica (metalna, naslon i sedi3te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 s06 1

98. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

24fi s07 I

99. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 s08 I

r00 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikorn)

2013 509 I

101 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa

olastikom) '
2Al3 510 37to

Iinl.

102, Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2At3 5l I I



103 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plaqtikom)

2Ql3 512 34

104 Stolica (metalna, naslon i sedi3te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 513 I

r05 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaiiji sa
plastikom)

2013 514 I

106 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 sl5 34

107 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 516 30

108 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

20t3 517 I

109 Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 518 1

Il0 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji si
plastikom)

2013 519 32

il1 Stolica (metalna, naslon i sediBte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 520 1

fi2 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinacijisa
plastikorn)

2013 521 I

l13 Stolica (metalna, rraslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 522 I

lt4 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji -i
plastikom)

2013 523 34

l I5 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 524 1

I 16, Stolica (metalna, naslon i sediste od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 525 38

fi7 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plggl!kom)

2013 526 I

I 18. Stolica (metalna, naslon i sediste od mebla u kombinactji sa
pleq!*o-m)

24fi 527 I

119. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u liombinaciji sa
p!4stikom)

2013 528 34

120 Stolica (metalna, nasloh i sedi$te od mebla u kombinacijisa
plastikom)

2013 529 I

l2t Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 s30 2

122 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombin.aci.li sa
plastikom)

2013 s3l I

123 Stolica (metalna, naslon i sediBte od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2At3 532 2

124 Stolica (metalna, naslon i sediite od mebla u tomUin"aciii sa
plastikom)

2013 533 4

125 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinacffi
plastikona)"

2013 534 4

126 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kornbiniiffi
plastikom)

2A13 s35 4

5



127 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od rnebla u kombinaciji sa
plastikorn)

2013 536 4

128 Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plqstikom)

2013 s37 32

129 Stolica (metalna, naslon i sediste od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 538 I

r30 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 539 I

r3l Stolica (metalna, naslon i sedilte od mebla u kombinacijisa
plqslikom)

2013 s40 3Z

132. Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

20 13 541 38

133 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 542 ubila

134 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji si
plastikom)

2013 543 30

135 Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinaciji sa
plastikoryr)

2013 544 I

136 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinacijisa
plastikom)

2013 545 32

137 Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u kombinacijisa
plastikom)

2013 s46 I

138 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji ia
.plastikom)

2013 547 1

r39 Stolica (metalna, naslon i sediSte od mebla u tomUinaciii sa
plastikom)

2013 s48 JJ

140 Stolica (metalna, naslon i sedi5te od mebla u kombinaciji sa
plastikom)

2013 s50 I

141 Tabla bela DELI 2018 431 5
142, Civiluk 2018 442 I
143 Dodatak stola 201 I 440 JJ
144 Pokretni dodatak stolu 201 8 450 3J

2. TELEKOMUNIKACIONA OPREMA

145. Fax Panasonic KX-FL 613 FX 20 3 253
146. Operator Phone Panasonic KX -T7730 20 J 414 33
147. Switch board Panasonic KX - TES824CL 2A J 415 33
148. Phorre Panasonic KX-T237lMX W 20 J 4t6 29
149. Phone Panasonic KX-T237lMX W 20 J 4t7 27
1 s0. Phone Panasonic KX-T237lMX W 20 J 418 aa

JJ

l5l. Phone Panasonic KX-T237lMX W 20 J 492 JJ
152. Phone Panasonic KX-T237lMX W 20 J 493 31

6



Telefonska ..ntr"i

3. KOMPJIJTERSKA r SROpNA OPREMA
Laptop Dell Inspiron352r is-rigffi
Elack Ubuntu 2YG
Laptop TOSI{IBA SATELLIfE-55_A_ INU E_
42OO IM I 4GB/7OOGB BLACK

56.149,20t2013

Laptop TOSHIBA SATELLITEffi
Intel core i3 - 4005U/4CB/sOOGBltntelHD

57.491,67/2075

Laptop TOSHIBA SATELLITE m
Intel core i3 - 4005U/4GB/500G8/tntelHD

57 .491,6712015

Laptop TOSHIBA SATELLIffi
i3 - 4005U I 4cB/500C B/tntetHD

57.491,672A15

Laptop TOSHIBA SATELLIffi
Intel core i3 - 4005U/4GB/500G8/lntetHD

57.491,67/2015

Radunar Dell Optiplex 30t0 tr4115_j479 1ry;ngpro 66.571,2ADA13

Radunar Delloptiplex 3ol0 Mm 66.571,2012013

Radunar Dell Optiplex 3010 Mtl5J470 Wingp." 66.571,20t20t3
Radunar Dell Optiplex 3010 M.1t3470 WinSpro 66.57t,20/2013
Radunar Uspon OFFICE G325oi2m
Radunar Uspon OFFICE G32im 31.200,0/2016

Radunar Uspon OFFICE G325m 31.200,a/2016
Radunar ZEUS MT i3-4160/4GB/tTB 31.200,0/2016
Radunar ZEUS MT I3-4TAACBITB 31.200,012016
RaEunar ZEUS MT i3-4t60/4GB/lTB 31.2AA,U20t6

Monitor 22" Asus VS-228DE LED 16.200,00/2016
Monitor 22" Asus VS-228DE LED 16.20a,00t2016
Monitor 22" Asus VS-22SDE iED 16.200,0012016
Monitor 22" LC 22M38A-B LED 14.500,00/20t 6
Monitor 22 LG 22M3SA-B tED 14.500,00/2016
Monitor 22" Asus VS-22SDE LED 12340,33/2016
Monitor 22" Asus VS-228D8 LED
Monitor 22" Asus VS-228D8 LED
Monitor 22* LG 22M3SA-B LED 14.500,00/2016

31.200,at2016
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Ha ocnoey rrJrarra 54. crap 1. ra.rKa 44. CrarytaEpaqarla.{ra (,,Cn.lucr rpa.Aa rlaqKa"

6p.612019'),

Crynmruna rpala t{aura, Ha ceAHr{qrz o4px<anoj
goHe,ra je

2020. roAr4He,

oAnyKv
o AABABy CAIJIACHOCTI4 HA r{3MEHE r4 AOIIyHE rrJrAHA I,I IIpOrpAMA

PAAA A.O.O. ,,HAyIIHO TEXHOJIOIUKI,I IIAPK rIAqAK" TIAIIAK
3A2020. rOArrHy

I

AAJE CE camacHocr Ha kIsMeEe ra Aorrlue flnana ra llporpalr apata,{OO ,,Hayrno
TexHoJIoIIrKI4 rlapK r{aqaKo' 9a.rax za 2020. roAr4Hy, roje je ycnojuna CrSrrnuruna IOO
,,Hayruo rexHoJIoIIrKI,I [apK r{auaK", r{a.raK Ha ce4nraqt o4pxanoj 23. cenreulpa 2020.
roArrue,6poj 809.

II

Ony og,'ryr<y o6jaaurlr y .,C:ryN6eHoM nr{cry rpala t{aqxa".

' CKyIIIIITI4HA IPAIA TIATIKA

Epoj:

NPEACEAHI4K
Cryunrrrzne rpaAa Haqra

llrop TpuSynonuh



Peny6nuRaCp6uja
rPAE qAqAK

01 t0. xt
P, ii i'n.lbisri\J.*.,-._ --_-. _

f []Agl ti f. E A g'.

fPAgC!{A YnPAGrt
.THOAPFI!/tI.[A qAqAF'

fpagcxa ynpaBa 3a noKarHta eKoHoMcKl4 pasaoj
Epoj: Cnl2020
41,14.2020. ros.
qAL.IAK

TPAECKO BERE rPAEA r{ArtKA

flPEEM ET: fiocraea uarepr,rjana

Y nprnory fqonrca EocraBrbaMo BaM klsMeHe il AonyHe ilnaHa u nporpaMa paga
fl.O.O. ,,HayvHo rexHonotuKu napK" Llaqax ea 2020. roAmHy ca MrurueFbeM Fpagcxe
ynpaBe 3a floKanHr eKoHoMcrn paseoj Ha pa3MarpaFbe r yrepfueaFbe npegnora 3a
CxynulrrHy.



Peny6.ttuxd Cpduia
fPAl IIAIIAR
fpudcxu ynpaafl sa

noKdJtHu eKoHoMcKa puzeoi
Epoj : Cnyuc6./2020-IV'5

famytw: 01. I 0.2420. zod.
TIAqAK

IPAACKO BEhE IPAAA IIATIKA
qAqAK

IIPEIMET: Muru.meme

fpaacroj yrpaBr,r 3a crp)^rue rrocJroBe Cryuru'rune, Ipa4onaueJlHrrKa u lpa4cror seha

.qoaru"oira ay t4a*ara, aorrlora flnana u nporpaMapaxaA.O.O. ,,Hay'rno rexHoJlorlrKr{ uapK'o

r{aqax za Z0ZA. roA}rHy r4 HaBeAeHa Ynpara je no cnyx6enoj AyxHocrLI rpocJreAuna vrcrvr

fpagcroj yrpaBrr 3a noKaJrHH eKoHoMcrur pa3Boj - Ipynu sa upaheme [ocJIoBHe IOJIHTI'IK0

jaiurax 
"pl4y..nu, P&AV LaBae;a MIaIrrJbeILa lpagcrou nehy rpa4a r{aqra [a ilv je ypafeH y

cKnaAy ca nporll4cl,Irraa rojn ypebyjy ory rlatepnjy.
fpyua sa upaherr. .rocrorre rroJrr4ruKe jaanux npe4yseha je eurue uyra o6aubana

norayrruquje ca upe4yseheM, paAll e$raracnocTil y pa1y, ilalura yryTcTBa N npuwre46e

ycMeHo, rene$oncxz vr Ha cacraHKy ca rrpeAcraBHr{KoM npe4yseha, IiI rq/reM eneKTpoHcKe

,o-r., la 6u ce AorrrJro Ao IrIsN{eHa r4 .4orlyHa flnana I4 rporpaMa paI:a sa 2024. roA}I}ry

ycarnaruegor ca rponrcr.rMa KojI,t peryiluruy oBy Marepujy. I4sureue lI AonyHe flnana n

npo.puru paaa 4.O.O. ,,HayuHo rexuoJrorrrKw [apK" r{a.{ar sa 2020. ro.rulHy, Ira xoju 4ajeuro

MlrrrrJ6er6e, AocraBJren je rppu :a npaheme rrocJloBHe rroJIIITI,IKe jarnux upe4yseha gana 01.

oxro6pa 2020. roArIHe.
Ha oqrony trIsuena u.{orryHa fllana la [porpaMapaila A.O.O.,,Hayuno rexHoflol]rKl4

[apK" rla.rar sa 202A. toArrHy, fpa4cra y[paBa 3a noKaJIHI{ eKoHoMcKr4 pasnoj, HaKoH ,4eraJLHo

.uireAurrx IrIsMeHa I{ AoIIyHa flnaua pI rporpaMapa1a, AocTaBJba cleAehe

MI,1 IIIJ6EILE

flprarraapnu pa3.Tror 3a rrcpa,(y Ir3MeHa LI AoryHa flnana r rporpaMa paka A.O.O.

,,Hay.rno rexHoJrorrrKu [apK" 9a.raK sa2020. roIIaHy je yce;reme y HoB]I olpeAeJbeHu rlpocrop

y yn. ,{paruure Muruowrha 169 y 9a'my, yKyrIHe [oBpIIII4He 5.733 m2 xa-ucro-[pol43BoAHor I'I

rauqexapujcKor flpocropa. Tor<onr 2020. roArIHe rlnanupau je upoqec 
.yceJbelsa 

kr paila

TexHoJrorrr1ra pa:nojngx romuanraj a, ilpvcryrralbe II4peKrHoM rlpoqecy pa3BoJa I'I [oIpIIrKe Kpo3

ilpolpaMe Hay{Ho - TexHonourKol [apKa rla'rKa.

Haurvre, [ptrnrrKoM ycnajarra flnana I4 flporpaMa papla A.O.O. ,,Hayuuo rexHoJIoIrIKI4

[apK" r{a.raK sa 2020. .oarny Ha ceAH}rrlu Cxynur:rvne rpalra gaqra ogpNaHoj 27. u 28.

leqeN,I6pa 20lg.Io.qI4He, ne4ocrajao je goxyueur o AaBaIby Ha yIIpaBJEaIse A'O'O' ,,Hayuno

TexHonorlrK[ [apK" r{auar, Ha HeorpaHraqeuo BpeMe, HaBeAeHe HefioKperHocrrr.

, Ha or"ouy q;1aga 84. Crarytarpa1a tla'{xa (,,Cn. nucr TuA, 
I{a'IKa" 6p' 612019) u

qraHa 14. Oaxyxe o 6yuery rpatra r{a.rxa sa 2020. roAI{Hy (,,Cn. nuur rpaAa rlauxa" 6p.



l9l20l9), fpagcxo rehe rpa4a r{aura, Ha ceAnr4rlu o4pxaHoj 19. jyna 2020. ro.qnHe, gouero je
Peruerre [a ce H3 cpeAcraBa ytnpleuux O4rryxorvr o 6yuery rpa1a rlaqxa sa202A. roI]ruy (,,Cn.
nl4cr rpaAa r{a.rKa", 6poj l9l2A19) ras rercyhe 6ygercxe p*epBe fpa4cxor neha rpa4a r{a.{xa

o4o6pe cpeAcrBa y H3Hocy oa 3.000.000,00, Ertuapa, Ha rrMe o6es6elema,uoAarHr.rx cpe.qcraBa
Ha afiporpnja\krJu 140, sa uorpe6e HayrHo rexHonorrrxor rrapra r{auax, Ha llMe peaxnsaqaje
aKrI4BHocrrI Ha orBaparry HoBor rpocropa y yr:m:q;.z, [p flparlrure Muruonprha 6p. 169 y rlavrcy.

fiouyucrca cpeAcrBa roja ce unanupajy tr{snaenaua }r AonyHaMa llnana u rporpaMapaqa
A.O.O. ,,Hayuuo rexnoJlorurr4 [apK" rlaqar sa 2A2A. roArdrry oqpeAeJbeHa cy sa yc[ocraBJbarre
rlocnoBrrot anr6lrjerma KaKaB ce oueryje o.U HaWHo rexHoJrorrrKr{x [apKoBa r.r 3a pa.{oBe rercyher
oApxaBarre a ycnyra na uonoj roxaqraju. flpocrop ce npuBoAlr HaMeHH 3a rrocnoBarbe
TexuonorrrKo-pamoj nux, frpor43Bo4Hux Supna v H cr apr an xouaunzj a.

Y tr'Isl\deHa-Nda Ir .{onyuarraa flnana u rporpaMa paqa A.O.O. ,,Hayuno rexuonorrrKu rapK'o
rlaqax za 2020. ro.ql{Hy y oAHocy ua llnan ra HporpaM pa1a za 2A20. roArruy, nehu cy yKyru}r
Trnatazpalo:r, TpoIrIKoBIr lratepujana sa 971.493,00 Ar{H. rr rporuKoBrr rpor{3BoIHr4x ycJryra 3a
2.283.107,00 [vtu., a I{3 cpeAcrana Eygera rpaAa sa oBe HaMeHe ga 1.141.493,A0 Ar{H., o4Hocuo
sa 1.883.107,00 A:rt:rrapa. Yrynura rporrrKoBr{ 3apaxa, yroBopa, HaKHa,qa rporrrroBa r4 ocraJrnx
JrrrrrHrax rprrMarba v.aubvt cy za 1.320.000,00 Ala:napa.

3aruwqax: Ilsueae u donyHe lfnuflu u npozpfl.Jila pada,A,O.O. ,,Hut)rtHo mexqonoruxu nupx"
Vqqux sa 2020. zoduny vpafreHe cv )t crctudv ca Odnyxg*t o fvuemv zpada Vaqxa sa 2020.
zoduHv (,Cn,nucm epada Vaqxa",6o. 19/2019).

HAIIEJTHUK
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l-lpesrvrer: cArrtAcHocr 3A H3MEHE H EonyHE nnAHA
HAYL{HO TEXHOIIOTXKOT NAPKA LIATIAK 3A 2020. TOEHHY

rPA.q qAqAK
TPAflCKA YNPABA 3A JIOKATIHH EKOHOMCKI4 PA3BOJ

)KynAHA CTPA[IHMUPA2
32000 qArtAK

lA nPoTPAMA PAflA

llouroaaHu,

,Qonrcou AocTaB.rbaMo
N'IAHA H ilPOTPAMA
roEHHy.

Ha pa3MarpaFbe u yceajarue AoKyMeHr
PAflA A.O_O HAyL{HO TEXHOIOUKOT

[43MEHE 14 AOnyHE
NAPK L.IALIAK 3A 2020.

Y npr,rnory, ce .qocraBrba :

lPEEnOr H9.n{EHA 14 flOnvHA nflAHA il nporpAMA pAgA HAyr{HO TEXHOJ]OuKOTnAPKA qAqAK 3A2A2O. rOAHHy,t Oflnyra Crynu.rrmue ocHuBaqa HTfl ula.{aKEpoj 809 og23.ag.2020. roAraxe o lrlsMeHaMa HgonyHaMa nnaHa 14 nporpaMa paAa iqoo HTn r-laqax aa202a. rogLrHy

Y Llaury, 25.A9.2020. ro4Nue
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#"4

Ha ocHoey L{naHa 139. - 244.3at<oHa o nprBpe4HuM ApytxrBr4Ma (,,Cnyx6eHr4 uracHhK
Peny6nure Cp6raje" 6p.3612011,99111,8312014 - Ap. 3aKoH 5t2015 n 4412018 h qnaHoea

17,18 u 19 Yroeopa o ocHr4BaFby ApyuJrBa ca orpaHuqeHoM oAroBopHt4LrJhy HAyL{HO
TAXHOflOUJKh flAPK t'lAr'{AK, IOO t{avar, CrynurrrHa npuBpe4Hor ApyturBa ApyturBa ca
orpaHuqeHoM o[roBopHl4urhy HAyL{HO TEXHOflOtUKn ilAPK L{AI{AK, AOO Llaqar, na
pe4oauoj ceAH h qr,1 cryn urrr He ocH H Baqa, AaHa 23.09.2020. ro4r ne AoHocr4 :

oA.nyKy

1. Yceaja ce npennor kl3MEHE 1/ flonyHE nflAHA 14 nPorpAMA pA[A Aoo
HAyqHO TEXHOIIOIIKh ilAPK utaqar ga2020. roArHy.

2. O peanraarluje O4nyre crapahe ce B. A. AhpeKropa ApyrurBa.

3. O4nyxa cryna Ha cHary AaHoM AoHotrJeba.

O6pasnoxeue

floryueHrou TI3MEHE l/ flOnyHE nflAHA il ilPOFPAMA PMA HTn qAqAR ea 2020. ro.qhHy
npoMebeH je rsHoc 6yqercrrx cpeAcraBa - pacxoAa 3a pearr[3ar1rjy nocnoBH[x aKr[BHocn4 Aoo
HayvHo rexHonoulKor napKa Llaqax.

Y L{avry,

flana 23.09.2020,

nr:i
ti

ra CrynuirnHe HTfl

5p.
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1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА 
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА ЧАЧАК ЗА 2020. ГОД. 

 

Научно технолошки парк Чачак, као део иновационе инфраструктуре Републике 
Србије, поред Београда, Новог Сада и Ниша препознат је као организација која негује 
технолошко предузетништво, не само у Чачку већ и у региону целе Западне Србије. 
Научно технолошки парк Чачак је један од инструмената локалног економског развоја 
Чачка, који уз константни рад послује са циљем развоја и унапређења привредног 
екосистема у Чачку. 

Будућност града уз развој привредне активности је примаран, а како Чачак већ дужи 
низ година важи за град предузетиштва, циљ је наставити у истом смеру уз сву 
доступну технологију, инфраструктурну и менторску подршку, као и знања и 
истраживачке потенцијале на факултетима нашег града кроз Научно технолошки парк 
Чачак.  Мотивисаност и константни рад са младим и зрелим фирмама, физичким 
лицима и иноваторима, која теже развоју и настанку нових или унапређених 
привредних ентитета на располагању је сва неопходна подршка кроз приоритетне 
активности НТП Чачак. 

На 84. седници скупштине оснивача НТП Чачак, 23. септембра 2020. године донета је 
Одлука о измени и допуни плана и програма рада доо Научно технолошког парка Чачак 
за 2020. годину број 809.  

Примарно образложење за измене и допуне Плана и програма рада НТП Чачак је 
усељење на нову локацију. Кроз опредељени простор дефинисаних  капацитета, у ул 
Драгише Мишовића 169, 32000 Чачак (укупне површине 5.733 m2 халско-производног 
и канцеларијског простора), током текуће године, планиран је процес усељења и рада 
технолошки развојних компанија, приступање директном процесу развоја и подршке 
кроз програме Научно технолошког парка Чачак. 

 

2.  ДОПУНА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 

 

Активности које се покривају требованим средствима нису планиране финансијским 
буџетом у оквиру Плана и програма рада НТП Чачак за 2020. годину, услед недостатка 
предметног документа о давању на управљање НТП Чачак,  на неограничено 
време, непокретности која је уписана у ЛН број 10621 КО Чачак, као зграда бр. 
1, корисне површине објекта 5.733 м2, постојећа на катастарској парцели 
4606/1 КО Чачак, уписана у ЛН бр. 10206 КО Чачак, на Седници Скупштине Града 
одржаној 27. и 28. децембра 2019. године,  приликом усвајања  Плана и програма рада 
НТП Чачак за 2020. годину. 

 

ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА ЧАЧАК ЗА 2020. 
ГОДИНУ (усвојеном на основу Одлуке о усвајању Плана и програма рада д.о.о. Научно 
технолошки парк Чачак за 2020. годину усвојеном на седници Скупштине НТП Чачак 
одржаној 17.12.2019. године и дате сагласности Скупштине града Чачка („Службени 
лист града Чачка“ број 20/2019) на План и програм рада „Научно технолошки парк 
Чачак“ д.о.о. Чачак за 2020. на седници одржаној 27. и 28.12.2019. године („Службени 
лист града Чачка“ број 20/2019)), нису предвиђена средства од 3.000.000,00 рсд која се 
потражују. 
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Предметни објекат на локацији Драгише Мишовића 169, 32000 Чачак, у власништву је 
Републике Србије и дат је  на управљање НТП Чачак, на основу Уговора број 464-
581/20, датум 11.05.2020. године, потписан између Научно технолошког парка Чачак 
доо и Републичке дирекције за имовину Републике Србије . 

Закључком Владе Републике Србије 05 Број 464-3248/2020 од 30. aприла 2020. године 
о давању на коришћење, без накнаде, на неодређено време и Уговора о давању 
непокретности на коришћење број 04 Број:464-581/2020 од 11.05.2020. године, 
предметни простор Научно технолошки парк Чачак је добио на коришћење. 

Научно технолошки парк Чачак је друштво са ограниченом одговорношћу, основано у 
складу са српским правом и регистровано у регистру привредних субјеката при 
Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем: 20793112, као 
и у Регистру иновационе делатности Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, под ознаком РПДИП 11/2014, са седиштем у улици Николе Тесле 42, 32000 
Чачак, Република Србија. 

Од велике важности за наш град и развој привредне активности је почетак пословања 
НТП Чачак у објекту предметне површине, намењеном за рад и развој производних, 
услужних и технолошко развојних привредних субјеката. 

Циљ пословања Научно технолошког парка Чачак је  развој иновативних 
технолошко развојних компанија и привредног стартап екосистема кроз 
повезивање привредних ентитета, компанија, стартапа у оквиру пословања и 
развоја, запошљавања младих високообразованих лица, уз директан утицај на 
развој економије знања и побољшање привредне активности. 

Планирана средства која се потражују Изменама и допунама плана и програма рада 
НТП Чачак за 2020. годину, а опредељена су за успостављање пословног амбијента, 
какав се очекује од Научно технолошких паркова и за радове текућег одржавање и 
услуга на новој локацији. Простор се приводе намени за пословање технолошко-
развојних, производних фирми и стартап комапнија. 
 

2.1 НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ 
 

Научно технолошки парк Чачак званично је отворио производно-канцеларијски простор 
на адреси у улици Драгише Мишовића 169, 16. јуна 2020. године.  

Свечаности отварања су присуствовали председник Републике Србије господин 
Александар Вучић, председница Владе Републике Србије госпођа Ана Брнабић, 
представници градске власти на челу са градоначелником Чачка господином, Милуном 
Тодоровићем и други званичници, гости и сарадници. Свечаности отварања 
присуствовали су, поред високих званичника, многобројни гости и партнери.  

Процес отварања нове локације почео је потписивањем документа Записник о 
примопредаји непокретности, 18. маја, потписан између компаније „Словас“ д.о.о. 
Чачак, Републичке дирекције за имовину и Научно технолошког парка Чачак. Као нови 
власник непокретности, Република Србија уступила је на коришћење производно- 
канцеларијски простор површине 5.733 м2 Научно технолошком парку Чачак.                          

Непуних месец дана oд потписивања Записника о примопредаји дана, било је на 
располагању, за извршење додатних радова на прилагођавању и сређивању простора. 
У том периоду извршена је адаптација и улепшавање халског и канцеларијског 
простора. На бочном зиду хале исцртан је мурал површине око 200м2. Његов савремен 
изглед доприноси осећају да је простор намењен стварању иновација и нових 
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трендова. Све просторије су употпуњене зеленилом и украсним цвећем. У склопу хале 
изграђен је простор и амбијент намењен запосленима у фирмама станарима НТП 
Чачак. Тај део, назван „комјунити зона“ представља модеран пословни део целокупног 
комплекса НТП Чачак.  

Фотографија 1: Мурал у производно халском простору, Драгише Мишовића 
169 

Концепт  између историје и садашњости, интеграција 
искуства из рукописа прошлости и дигиталног света 
развоја обједињена је сликовитом просторном 
композицијом. Благо техничког знања Цера преточено је у 
облику записа у руке новим генерацијама, младим 
истраживачима и стартап предузетницима за развој 
научно технолошког стваралаштва. Јединствен амбијент 
оденут природним биљкама исказује нови дијалог 
хармоније и баланса, принцип дизајна и савремену визуелну 
перцепцију иновативног контекста који креира интентитет и навике будућег радног 
окружења нових генерација. 

Амбијент има улогу микроцелине у оквиру система вишебројних, сложених и 
независних пословних јединица. Улога простора је да ојача и унапреди пословне 
механизаме унутар интерног и екстерног система делатности, уз утицај на међусобну 
колекивну свест запослених о појму рада у савременом добу и новим научно 
технолошким тенденцијама. Простор је носилац специфичног визуелног индентитета 
и битно место друштвеног додира. 

Аксиом савременог радног контекста обитава у сликовитом амбијенту заједничке 
атмосфере где се креативност,  посвећеност, енергија и велики рад у науци и 
технологији синергишу у састав новог рецепта радне свакодневнице.    

Фотографија 2.  Конфренцијска сала, Драгише Мишовића 169 

Поред унапређења халских површина акценат је стављен 
и на сређивање конференцијске сале. Сала је опремљена 
најсавременијом аудио и видео опремом која стоји на 
располагању корисницима, уз могућност дељења сале на 
више функционалних целина, зависно од потребе 
корисника. Укупан капацитет конференцијске сале је 80+ 
места.  
Савремена лабораторија на првом спрату је још једна   
просторија која истиче нови комплекс НТП-а Чачак. Неколико 
модерних робота и уређаја који стоје на располагању свим корисницима услуга НТП-
а.                    

Тим НТП Чачак, који чини седам чланова, био је ангажован и фокусиран на активности 
везане за припрему свечаности отварања и усељење нових чланова НТП-а. 
Проактивност и посвећеност младог тима резултирао је успешном организацијом 
догађаја. До тренутка овог састављања овог документа  усељено је осам нових 
чланова.  

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НТП ЧАЧАК ЗА 2020. ГОД 

3.1 ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
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Пројекције и реализација токова прихода, услед новонастале ситуације од 16. марта 
2020. године су битно измењене у односу на предати материјал, у децембру 2019. 
године.   

Пословни контекст уз финансијске флуктуације станара НТП Чачак, опадање 
привредне активности на глобалном нивоу, има утицај на Токове прихода у оквиру 
пословања НТП Чачак,  исказаних као на графичком приказу 1.  

 

 
Графички приказ 1: Токови прихода у 2020. години1 
  

Пројекција прихода за 2020. годину, у Плану и програму рада НТП Чачак, усвојеном у 
децембру 2019. године,  била је 10.390.000,00 динара, што се изменило након 
привредних флуктуација током периода епидемија и одлагања усељења на нову 
локацију. Пројекције су биле засноване на договору коришћење зграде отпочне 
почетком године и да капацитети обухватају две хале (поред добијене хале 

разматрана је и хала у којој послује компанија Wieland electric) и управну зграду. 

Промена у пројектованим приходима је условљена и Одлуком скупштине оснивача о 
субвенционисаним условима подршке,  на новој локацији Драгише Мишовића 169, 
донетом на 83. Скупштине оснивача НТП Чачак.  

У складу са предметном Одлуком, пројекција прихода за период 2020. годину сада 
изгледа:  

Планирани пословни приход из редовног пословања                                      4.600.000,002 рсд
  

Средства из дотација и транфера                                                    15.000.000,00 рсд 

Укупно:                                                                                                                 19.600.000,00 рсд  

Укупни приходи НТП Чачак за период 2020. године из редовног пословања, дотација и 
трансфера и пројектних активности су  19,6 милиона динара, уз могућност да се укупни 
пројектовани приходи из редовних пословних активности не реализују у потпуности, 
опет услед непредвиђених послових околности, које би прати Извештајем.                                                                                                  
  

       

                                                 
1 За други семестар године исказане су пројектоване вредности. 
2 Пројектовани приход је приказан кроз  колону Сопствена средства у табели 1  

150.722,96159.781,56169.515,71157.456,92170.086,01190.927,77

334.055,33

421.183,53422.082,73438.552,04

518.715,84
543.684,78

И
зн
о
с

Месец

Пројекција прихода



7 

 

3.2 ПЛАН НАМЕНЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

На основу предлога одлуке о Изменама и допунама и Одлуке о буџету града Чачка за 
2019. годину одређена су средства за пословање Научно технолошког парка Чачак у 
износу од 12.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у оквиру програма Локални 
економски развој, на програмској активности Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента(1501-0001), функционалној класификацији 490, апропријацији 140, 
подекономска класификација 00, извори финансирања 01 Буџета града са 
организационом класификацијом ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ .  

 

Овим документом се  потражује додатних 3.000.000,00 рсд за потребе 
пословања у 2020. години. 

 

Све додатне позиције у Табели 1. План расхода за 2020. годину - пречишћена табела 
описане су у наставку документа.  

3.3    ПЛАН РАСХОДА - ПРЕЧИШЋЕНА ТАБЕЛА    
 

Измене у позицијама одобрених расхода за период  2020. година се односе на позиције 
и конта која су обележена у Табели 1. и то:  

Позиција 1.  Конто 51 - Трошкови материјала – на којој су обухваћени материјали 
утрошени у процесе прилагођавања намени простора на локацији ЦЕР, намењени 
раду и развоју технолошким и стартап субјектима.  

 

Позиција 2. Конто 53 - Трошкови производних услуга- обухватају трошкове 
енергената (ел. енергије), комуналне трошкове, трошкове опремање простора 
доступног свим технолошко развојним компанијама (community zone која се налази у 
халско производном простору, локација ЦЕР), које се на основу Закључка стручне 
комисије примају у програм подршке НТП Чачак, уз добијање инфраструктурне и 
менторске подршке.   
У оквиру исте класификације конта 53, прилагођене су позиције чија се реализација 
односи на  унутрашње опремање уређења зеленим површинама, ситним инвентаром 
и осталим материјалом у функцији привођења намени делова простора за рад и развој 
компанија чланица НТП Чачак. Трошкови производних услуга су специфицирани према 
потреби брендинга простора, рекламног материјала, уградње стаклених преграда, 
електро и wifi  инсталација и сл. 
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Позиција 3.  Конто 55 – Нематеријални трошкови 

Идејно решење прилагођавања пословног простора,  израђено од стране 
архитектонског бироа, израда ентеријера за уређење амбијента за сталне или 
привремене боравке и одржавање догађаја у оквиру дела производно-халског 
простора на предметној локацији, су додатне позиције у оквиру нематеријалних 
трошкова. Трошкови промотивног материјала односе се уређење улаза, 
конференцијске сале и пословних канцеларија.  
У оквиру нематеријалних трошкова извршене су прерасподеле утрошених средстава 
према, ставкама, приоритету и према изворима из којих се покривају. 
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Табела 1: План расхода за 2020. годину - пречишћена табела 

 

  ПРЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА  НАКОН ИЗМЕНА И ДОПУНА  

Број 
конта ОПИС ПОЗИЦИЈЕ БУЏЕТ ГРАДА  

Сопствена, 
донаторска  и др 
средства  УКУПНО БУЏЕТ ГРАДА  

Сопствена, 
донаторска  
и др 
средства  УКУПНО 

51 Трошкови материјала  230,000.00 120,000.00 350,000.00 1,951,493.31 210,000.00 2,161,493.31 

512 

Трошкови канцеларијског материјала,материјала за 
одржавање хигијене, ситног инветара, компјутерске 
опреме и сл. 230,000.00 120,000.00 350,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 

51009 Трошкови набавке материјала- уређење прос 0.00 0.00 0.00 182,664.00 0.00 182,664.00 

51191 Трошкови материјала за израду ентеријера 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

512 Трошкови  осталог материјала 0.00 0.00 0.00 408,309.31 0.00 408,309.31 

5122 Трошкови инвентара и опреме 0.00 0.00 0.00 230,520.00 0.00 230,520.00 

513 Трошкови горива и енергије 580,000.00 260,000.00 840,000.00 510,000.00 210,000.00 720,000.00 

5131 Трошкови ел. Енергије 400,000.00 200,000.00 600,000.00 410,000.00 200,000.00 610,000.00 

5132 Трошкови горива за аутомобил  180,000.00 60,000.00 240,000.00 100,000.00 10,000.00 110,000.00 

52 
Трошкови зарада, уговора, накнада трошкова и 
друга примања  6,410,000.00 3,030,000.00 9,440,000.00 6,110,000.00 2,010,000.00 8,120,000.00 

520-
524 Трошкови бруто зарада и уговора[1] 4,600,000.00 2,700,000.00 7,300,000.00 4,600,000.00 1,480,000.00 6,080,000.00 

528 
Трошкови ангажовања запослених преко агенција и 
задруга 400,000.00 80,000.00 480,000.00 400,000.00 280,000.00 680,000.00 

521 Трошкови доприноса на терет послодавца 920,000.00 250,000.00 1,170,000.00 920,000.00 250,000.00 1,170,000.00 

5291 
Трошкови дневница за службена путовања и 
накнада трошкова на службеном путу 250,000.00 0.00 250,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 

5292 Накнада трошкова за превоза запослених 190,000.00 0.00 190,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

529 Остали лични расходи и накнаде 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

53 Трошкови производних услуга  960,000.00 840,000.00 1,800,000.00 2,843,106.69 1,240,000.00 4,083,106.69 

531 ПТТ услуге  10,000.00   10,000.00 5,000.00   5,000.00 

531 Трошкови интернета и телефона  200,000.00 40,000.00 240,000.00 280,000.00 40,000.00 320,000.00 

532 Трошкови одржавања службеног аутомобила 80,000.00 20,000.00 100,000.00 80,000.00 20,000.00 100,000.00 

535 Трошкови огласа, промотивног материјала, и сл. 90,000.00 30,000.00 120,000.00 110,000.00 30,000.00 140,000.00 

536 Трошкови развојних пројеката  300,000.00 200,000.00 500,000.00 400,000.00 200,000.00 600,000.00 

539 

Трошкови осталих производних услуга (комуналне 
услуга, регистрација возила, трошкови коришћења 
ауто пута) 230,000.00 400,000.00 630,000.00 490,000.00 400,000.00 890,000.00 

532 Трошкови текућег одржавња 50,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00 150,000.00 200,000.00 
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