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I. Општи подаци 

Увод  

Научно технолошки парк Чачак (у даљем тексту НТП 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. НТП Чачак регистрован је као организација за пружање инфраструктурне 

подршке иновационој делатности у Регистру иновационе делатности Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, под ознаком РПДИП 11/2014.  

 

Визија и мисија 

НТП Чачак је утицајни чинилац локалног, регионалног и економског развоја који обезбеђује 

системске услове за развој предузетништва, примену иновација и сарадњу науке и привреде 

на подручју западне Србије.  

Омогућава сарадњу привреде и науке, истраживања, кроз развој нових идеја и примену 

иновативних решења у циљу повећања конкурентности регионалне привреде, стварања 

високо-технолошких радних места и унапређења квалитета живота.  

Пружа инфраструктурну, стручну и техничку подршку стартап и технолошко развојним 

компанијама и стартап тимовима.  

НТП Чачак је организација која препознаје позитивне промене у пословању и свакодневном 

животу и примењује их кроз своје услуге ка корисницима.  Подстиче флексибилност, 

континуирано учење, предузимљивост и мотивише позитивном атмосфером. 

Циљ пословања НТП Чачак: 

 Креирање функционалног окружења за стартап и технолошко-развојне компаније; 

 Сарадња, убрзани развој и комерцијализација иновативних производа и услуга; 

 Убрзан раст компанија чланица и запошљавање високообразованих кадрова; 

 Подстицање предузетништва и предузетничког размишљања код младих; 

 Трансфер технологија кроз сарадњу између академске заједнице и привреде; 

 Подршка оснивању нових високотехнолошких компанија; 

 Привлачење иностарних технолошких компанија; 

 Унапређење механизма финансирања стартапа и услова за пословање; 

 Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости иновационог екосистема. 

Правни основ пословања  

Управљање привредним друштвом НТП Чачак је једнодомно. Органи друштва су Скупштина 

и Директор. На основу чл. 19. Уговора о оснивању друштва, који је израђен у складу са 

одредбама Закона о привредним друштвима, одређене су надлежности Скупштине и 

директора привредног друштва. Поред осталих надлежности, Скупштина НТП Чачак 

одлучује о плановима и програмима рада и пословању друштва. Скупштину друштва чине 
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овлашћени представници оснивача друштва са правом одлучивања у складу са уделом у 

основном капиталу и то: Република Србија 40%, Град Чачак 40%, Факултет техничких наука 

4%, Агрономски факултет Чачак 4%, Институт за воћарство Чачак 4% , пословно удружење 

послодаваца Унија Чачак 2000 4% и ПУ Градац 97 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илустрација 1: Организациона шема НТП Чачак 

ГРАД 

ЧАЧАК 

 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

ИНСТИТУТ 

ЗА 

ВОЋАРСТВО 

 

АГРОНОМСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

ФАКУЛТЕТ 

ТЕХНИЧКИХ 

НАУКА 

 

ГРАДАЦ 97 

 

УНИЈА 

ЧАЧАК 2000 

 

Милица 

Дачић 

 

Даница 

Ђуровић 

 

Сања 

Радичевић 

Немања 

Милетић 

Снежана 

Драгићевић 

Михаило 

Јовић 

Ивана 

Каровић 

Анђелка 

Новаковић 

Владимир 

Гојгић 

 

     

Срђан 

Бошковић 

Радојица 

Гавриловић 

     

Табела 1: Представници оснивача НТП Чачак 

Правни акти НТП Чачак  

 Уговор о оснивању ДОО НТП Чачак, број 024-1/11-IV-8-01, od 27.09.2011. године; 

 Пословник о раду скупштине ДОО НТП Чачак број 927 од 02.08.2021 године; 

 Уговор о давању на управљање непокретности у јавној својини, између НТП Чачак и Града 

Чачка (401-481/2019- IV, од 22.08.2019.године); 

 Записник о примопредаји непокретности, између Републичке дирекције  за имовину 

Републике Србије и ДОО НТП Чачак (број 461-1511/2019-04 од 18. маја 2020. године); 

 Одлука о повећању основног капитала ( број 757 од 25.маја 2020.године); 

 Уговор о приступању новог члана друштва ( број 022-05-00001/2020-01/2 од 04.06.2020. г); 

 План и програм пословања НТП Чачак за 2021. годину, број 841 усвојен на скупштини 

оснивача 14.12.2020. године.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ЧАЧАК ФАКУЛТЕТ 

ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

вд Директора

Инжењер за 
инвестиција и 

одржавање

Технички сарадник

Дипломирани 
правник 

Менаџер 
финансијског и 

административног 
пословања

Извршни асистент

Пројектни менаџер 
(Техно парк Србија 2)

Координатор 
Стартап центра 

Сарадник Сарадник

ИНСТИТУТ ЗА 
ВОЋАРСТВО ЧАЧАК

ПУ УНИЈА ЧАЧАК 
2000

ПУ ГРАДАЦ 97
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НТП Чачак послује у складу са законима: 

1. Закон о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. 

Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) 

2. Закон о патентима ( „Службени гласник РС“ бр. 99/2011, 113/2017-др закон 95/2018, 66/2019 

I 123/2021);  

3. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 129/2021) 

4. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине 

(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006, 104/2009- др.закони  и 129/2021) 

5. Законом о порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр 84/2004, 86/2004- испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013,  6/2014- усклађени дин. изн. 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-

усллађени дин.изн. 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн. 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн. 

113/2017, 13/2018, усклађени дин.изн. 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн. 72/2019, 8/2020- 

усклађени дин. Износи и 153/2020)< 

6. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011, 

119/2012, 29/2016 - одлука УС и 66/2019); 

7. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019); 

8. Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. 

закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 

142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020); 

9. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 

48/94, 101/2005 - др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 - испр.);  

10. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник 

РС", бр. 18/2020);  

11. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 

- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);  

12. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 

43/2001, 101/2007, 92/2011); 

13. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009);  

14. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

 

II. Анализа пословања Научно технолошког парка Чачак   
 

НТП Чачак доо,  представља значајну организацију за подршку развоју делатности 

савременог доба. Најновије технологије, иновације и предузетништво представљају основ 

за креирање функционалне будућности. У складу са појавом проблема и решења за исте,  

прилагођавају се и планови пословања организације  која је један од водећих актера 

иновационог и стартап привредног екосистема, уз активно побољшање услова и 

олакшавање пословања корисника. 

Јавни позив и пријем компанија чланица  
Научно технолошки парк Чачак(у даљем тексту НТП Чачак) , основан у складу Законом о 

иновационој делатности   („Службени гласник РС“, бр.110/2005, 18/2010 и 55/2013), дана 

04.03.2020. године, објавио је Јавни позив технолошким компанијама за чланство, а у 
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септембру је објављен и јавни позив за стартапе и стартап комапније. У складу са циљевима 

пословања, Јавни позив је био отворен за технолошка предузећа која се баве развојем нових 

или унапређењем постојећих                                                      производа, услуга и процеса, oснована у Србији и то: микро, 

мала и средња привредна друштва и предузетници, која делимично или у потпуности   

планирају да своје пословање успоставе у НТП Чачак;  

велика привредна друштва са намером да оснују зависно привредно друштво или 

организациону јединицу која ће се бавити истраживањем и развојем у оквиру НТП Чачак; 

друштва основана у иностранству, са намером да оснују зависно привредно друштво, 

огранак или  представништво  и бавити се истраживањем и развојем у НТП Чачак. 

У складу са Јавним позивом, током 2021. године одржане су две седнице Комисије за пријем 

чланова у НТП Чачак, и то : 

Редни број седнице у 2021. год Датум одржане седнице  Број пристиглих пријава  

01/2021 05. јул 2021. године 3 

02/2021 30. новембар 2021. године  4 

Табела 2: Информације о одржаним седницама комисијe 

Чланови комисије за оцену пријава по Јавном позиву за пријем чланица НТП Чачак су 

чинили представници оснивача НТП Чачак и запослени у НТП Чачак, и то: 

Име и презиме  Представник  Функција у 

комисији  

Марина 

Вукобратовић Каран  

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републике 

Србије  

Председник  

Владимир Гојгић  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републике 

Србије 

Члан  

Михаило Јовић  ПУ Градац 97 Члан  

Др Снежана 

Драгићевић  

Факултет техничких наука у Чачку Члан  

Др Немања Милетић  Агрономски факултет у Чачку Члан  

Мирко Пешић  НТП Чачак Члан  

Миљана Точиловац  НТП Чачак Члан 

Табела 3: Информације о члановима комисије за оцену пријава по Јавним позивима  

Компаније које су ушле у чланство, током 2021. године након евалуације и оцењивања од страна 

независне Комисије за оцену Јавних пријава су:  

Датум  седнице Комисије Назив компаније  Евиденциони број пријаве  

05.07.2021 Плазматех 7035 доо 01/07/2021  

05.07.2021 Label doo 02/07/2021 

05.07.2021 Пурпур 032 03/07/2021 

30.11.2021 ДИПО  01/11/2021 

30.11.2021 Super protect doo  02/11/2021 

30.11.2021 Data bit  03/11/2021 

30.11.2021 Konekto  04/11/2021 

Табела 4: Компаније које су ушле у чланство НТП Чачак током 2021. године према критеријумима ЈП  
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Корисници услуга НТП Чачак  
 

У наставку је списак корисника услуга у области инфраструктуре подршке и пословне 

инкубације, на дан 31.12.2021. године, где су представљене површине које корисници 

користе за развој пословања, опис њихових делатности и број запослених и радно 

ангажованих. 1 

Подаци о компанији 

Информације о величини 

простора и врсти компаније 

Бр. Назив компаније 
м2 у 

хали 

м2 у 

згради 

Врста 

компаније 

Број 

запослених и 

ангажованих 

1 

„Natura Eco“ DOO 2 бави пројектовањем високотехнолошких 

3Д грађевинских штампача, смеса на бази бетона и/или 

природних материјала, који служе за изградњу, одн. 

штампање стамбених/пословних објеката. 

720 62 
Стартап 

компанија 
8 

2 
„Fragment Incorporated“ doo Производња декоративних 

производа од рециклираног стаклa 
220  - 

Стартап 

компанија 
2 

3 „Smart4You“ Производња средстава за дезинфекцију 120  - 
Стартап 

компанија 
2 

4 
„Plazmateh“ DOO Производња машина за специјалне намене, 

развој иновативних вишенаменских пројеката 
820 57 

Стартап 

компанија 
10 

5 
„Textil print 032“ PR Marijana Stevlić Ткање амблема, украсних 

и нашивних етикета 
65 17 

Технолошко 

развојна  
2 

6 „Avisa konsalting“ Економски консалтинг - 22 
Технолошко 

развојна  
2 

7 
„Alfaterm“ DOO Иновативна решења у области површинске 

заштите 
600 78 

Технолошко 

развојна  
7 

8 „Giordana design“ ИТ решења за online куповину - 34 
Стартап 

компанија 
4 

9 „Print Solution“ d.o.o. Čačak Дизајн и штампа великих формата 185 38,68 
Технолошко 

развојна  
4 

10 „Okta solutions“ doo Čačak ИТ иновативна решења за МСП - 34,23 
Стартап 

компанија 
8 

 
1
 Број запослених и радно ангажованих је представљен на основу јавно доступних информација и евалуација које се 

реализују на шестомесечном нивоу.  
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11 
„Custom Cosmetics“ DOO Производња хемијских производа 

за тетовирање 
 - 39,3 

Стартап 

компанија 
2 

12 
„ATA inženjering“ Развој управљачких система за 

термодинамичке инсталације 
40 28,19 

Стартап 

компанија 
5 

13 
„Royalada“ Технологоије интернет маркетинга у рекламирању 

ИТ производа и платформи 
 - 33,92 

Стартап 

компанија 
4 

14 “Адакта” Иновативна трговина  - 13 
Стартап 

компанија 
1 

15 „Virtual Code“ Обрада података, хостинг  - 16,04 
Технолошко 

развојна  
3 

16 „Data Link“ ИТ консалтинг  - 16,04 
Технолошко 

развојна 
3 

17 “N&B Global” Иновативна трговина  - 14 
Технолошко 

развојна 
2 

18 „Vigour“ doo Производња справа за вежбање  - - 
Стартап 

компанија 
2 

19 “Web developer Serbia” Рачунарскио програмирање  - 21 
Стартап 

компанија 
1 

20 
„Croonus doo“- ит решења у области иновационих апликација 

и имплементација веб бизнис решења  
 - 51 

Стартап 

компанија  
12 

21 
Konekto – ит решења у области иновативних апликација и 

управљања рачунарском опремом  
 - 17 

Стартап 

компанија 
3 

Укупно :  85 

Табела 5: Списак активних корисника услуга на дан 31.12.2021. године 

 

Најбољи примери подршке развоју иновативних решења су четири стартап компаније 

(Natura Eco doo, Fragment incorporated doo, Super Protect doo, Svoksen doo) које су 

представљене у наставку текста. 

 

Natura Eco d.o.o 

Стартап компанија фокусирана на решења унутар индустрије адитива, укључујући дизајн и 

производњу 3Д грађевинских штампача и емулзија за грађевинску штампу зграда на бази 

бетонских смеша и других иновативних материјала са применом у другим секторима и 

индустријама. 
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У будућности планира се проширење пословање на пољу роботике, енергетике и 

аутомобилске индустрије (у сарадљи са пословним партнерима попут АББ-а, Микро 

Контрола или МТ-Комек-а, ТКП Енерги-а). Циљ је интеграција 3Д штампача у све већи број 

индустрија, јер је индустрија адитивних производа будућност. 

Тренутно су фокусирани на 3Д грађевинске штампаче, јер кров над главом није нешто чиме 

се сваки становник планете Земље може похвалити. NEco машине и емулзије су најновија 

технологија, прилагођена све већем степену применљивости у другим индустријама, а не 

само у грађевинарству. 

Природа је створила идеалну равнотежу елемената, где се свака потрошња енергије мора 

наплатити кроз „круг живота“. Ово је главни проблем којим се баве, јер је циљ: рециклажа и 

интеграција материјала које би други заобишли као отпад, у соларну енергију, воду и ветар 

и друге еколошке изворе који би  напајали машине, објекте и зграде. 

Ова стартап компанија је својом идејом и пројектом подржан од стране Фонда за иновациону 

делатност кроз програм Раног развоја 2021. године и остварује субвенционисане услове 

пословања кроз програме НТП Чачак, од 2020. године. 

 

Fragment Incorporated d.o.o 

Стартаp компанија која се бави производњом плоча за кухиње, столове, шанкове и подове 

од рециклираног стакла.  Основна идеја којом су се водили оснивачи је да користе сировине 

које се категоризују као „отпадно стакло“ као основу у својој производњи и њима дају нови 

животни циклус кроз плоче високог дизајна и које имају позитиван утицај на људе, планету 

и локалну заједницу. У бази идеје је локална циркуларна економија и екологија. Плоче у себи 

садрже око 70% рециклажног стакла које је скупљено у радиусу од 20км од локације 

компаније.  

Фрагмент Инкорпоратед д.о.о тим је састављен од једне дизајнерке, два технолога и једног 

економисте. Њиховим разноврсним биографијама и радним искуством у више области 

економије и екологије, доприносе некласичном начињу решења проблема. Компанија није 

стриктно профитно орјентисана, већ главни покретачки мотор су екологија и заштита 

животне средине. 

Fragment Incorporated d.o.o је својом идејом и пројектом подржан од стране Фонда за 

иновациону делатност кроз програм Раног развоја 2020. године и остварује 

субвенционисане услове пословања кроз програме НТП Чачак, од 2020. године. 

 

Super protect d.o.o 

 

Данас су очување хране, квалитетно одржавање и безбедност у великом порасту у 

прехрамбеној индустрији. Антимикробна амбалажа за храну може продужити рок трајања, 

штити га од контаминације и спречава раст микроорганизама. Тренутни COVID-19 криза 

значајно повећала потражњу за разним антимикробним паковањима. Крајњи корисници ће 

добити производ који чува храну безбедно, елиминише контаминацију. Идеја је да развију 

нови антимикробни премаз за алуминијумску фолију. А додатак на бази сребра који одбија 
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клице ће бити уграђен у полимерни лак, који се затим премазује алуминијумском фолијом 

да би се створила клица- репелентни слој. Овај антимикробни слој неће утицати на 

алуминијумску фолију. Нова антимикробна фолија могла би да се користи за паковање 

хране, али и за друге примене (блистер паковање, вентилационе цеви, итд.) 

Ова стартап компанија подржана је од стране Фонда за иновациону делатност кроз програм 

Раног развоја што доказује потенцијал развоја иновације овог стартапа. У заједницу НТП- а 

Чачак, овај стартап укључен је 2021. године.  

 

 

Svoksen d.o.o 

Кључни изазови који ова стартап компанија решава дешавају се у процесу контроле 

усаглашености делова за аутоиндустрију. Досадашњи начин управљања деловима је 

недовољно ефективан и ефикасан, из разлога што је: веома скуп, спор и недовољно 

поуздан. Процес је високо завистан од људског фактуре, а самим тим и од људске грешке, 

јер мерење, записивање података прикупљених мерењем и обрада података спроводе људи 

– инжењери. Софтверско решење које развија Svoksen d.o.o замењује хардверску 

компоненту и део софтверске које се јављају у конвенционалном приступу. Софтвер 

омогућава тачно и брзо мерење, поуздану обраду података, чување и управљање подацима, 

тренутно извештавање о резултатима мерења и идентификованим неусаглашеностима. 

Додатна вредност софтвера је пуна дигитализација обраде прикупљених података мерења, 

применом иновативног процеса који елиминише људски фактор. Подаци се учитавају са 3Д 

скенерима у WEB платформи, који обрађују податке и тренутно производе извештаје о 

контролама мера према дефинисаним толеранцијама и кључним позицијама дела. 

Ова стартап компанија подржана је од стране “StraTech” програма за подршку и укључена 

у заједницу НТП- а Чачак 2021. године. 

 

Активности у 2021. години  

 

Табеларни приказ догађаја који су организовани у НТП Чачак. Поред наведених догађаја, 

спроведено је више десетина догађаја у сарадњи са другим организацијама и институцијама 

као и десетине додатних активности и консултација запослених са стартап тимовима.  
 

Рб. Назив догађаја Датум Кратак опис 
Остварен 

резултат 

1.  „Мрежа знања“ 26.01.2021. 
Едукативно предавање намењено 

запосленима и корисницима РИСЦ- ова 

20+ 

представника 

стартапа 

2.  
Предавање компаније 

“Фрагмент” 
28.01.2021. 

У оквиру “Мреже знања” представници 

стартап компаније “Fragment” која се развија 

у оквиру НТП Чачак представили су се 

присутнима. 

20+ 

представника 

стартапа 
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3.  

“Управљање 

пројектима 

коришћењем алата 

Microsoft Project” 

02.02.2021. 

 “Управљање пројектима коришћењем алата 

Microsoft Project”, предавач је био др Марко 

Марковић. Предавању су присуствовали 

чланови стартап тимова који развијају своју 

идеју уз подршку НТП Чачак. 

20+ стартапа 

4.  
“Самосталност а не 

зависност” 
04.02.2021. 

Предавање на тему “Самосталност а не 

зависност”. Домаћин овог предавања био је 

Регионални иновациони стартап центар 

Крушевац, а предавачица је била др Марија 

Милошевић. 

20+ стартапа 

5.  

“Изазови 

предузетништва у 

савременом 

пословном систему” 

09.02.2021. 

Предавање на тему “Изазови предузетништва 

у савременом пословном систему” одржао је 

Борис Радованов – директор Стартап центра у 

Суботици који је и био домаћин овог 

предавања. 

20+ стартапа 

6.  

“Безбедност на 

интернету”, Бојан 

Перков 

 

11.02.2021. 

Кроз предавање ”Безбедност на интернету”, 

господин Перков показао је важност заштите 

података и безбедности на интернету. 

35+ 

слушалаца  

7.  

Посета делегације из 

Сколково иновационог 

центра 

16.02.2021. 

НТП Чачак је посетила делегација из Русије, 

из Сколково иновационог центра. Одржано је 

више десетина Б2Б састанака између 

компанија чланица НТП-а Чачак и компанија 

из Русије.  

70+ 

присутних 

8.  

„Сопственим 

компетенцијама до 

запослења“ – 

Удружење Ларис 

19.02.2021. 

Предавање у организацији удружења грађана 

Ларис, које се бави оснаживањем женског 

предузетништва. Фокус предавања је био 

оснаживање жена да започну свој бизнис. 

 

 

15+ жена 

предузетница 

9.  
Пројекције филма за 

Економску школу 
23.02.2021. 

Са циљем промоције предузетништва у 

области иновација две групе ђака из 

Економске школе Чачак присуствовале су 

пројекцији филма “Nokia we were connecting 

people”. 

30 ученика 

Економске 

школе Чачак 

10.  

„Сопственим 

компетенцијама до 

запослења“ – 

Удружење Ларис 

 

26.02.2021. 

Настављена серија радионица за исте 

полазнице. У настављеном циклусу 

радионица учеснице су имале прилику да 

усвоје знања о квалитетном попуњавању 

бизнис плана, као основе за покретање 

сопственог бизниса. 

15+ жена 

предузетница 

11.  
“Зелена економија и 

зелене иновације” 
02.03. 2021. 

Зелена економија и зелене иновације” била је 

тема предавања чији је домаћин био 

Регионални иновациони стартап центар 

Горњи Милановац, а предавач је био Бојан 

Миловановић. 

 

 

20+ 

представника 

стартапа 

12.  
“Развој предузетничих 

идеја” 
04.03.2021. 

Радионица је реализована од стране 

Регионалног иновационог стартап центра 

Зрењанин. Предавачица је била Ана 

Трифковић која је причала о употреби ЛЕАН 

методологије у развоју предузетничких идеја.  

20+ 

представника 

стартапа 
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13.  

Представљање 

програма Фонда за 

иновациону делатност 

09.03.2021 

Компаније НТП-а Чачак, као и сарадници, 

имали су прилику да чују нешто више о 

програмима финансијске подршке Фонда за 

иновациону делатност и да се додатно 

информишу о истим. 

 

 

20+ 

слушалаца 

14.  „Facebook advertising“ 11.03. 2021. 

Роберт Добрилович, дугогодишњи експерт за 

дигитални маркетинг, је на интерактивној 

радионици са полазницима прошао кроз 

основе покретања промотивне кампање на 

друштвеним мрежама. 

 

40+ 

слушалаца 

15.  

“Иновациони стартап 

центар Стара Пазова, 

Енергeтска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије и цирукларне 

економије” 

16.03.2021 

Предавање на тему “ Енергeтска ефикасност 

и обновљиви извори енергије и цирукларне 

економије”,  имало је за циљ да покаже на 

који начин се градови у оквиру истог округа 

могу повезати зарад реализације већих 

пројеката. 

 

 

 

 

20+ 

представника 

стартапа 

16.  

„Нове технологије за 

ваше пословне 

победе“Бе-терна” 

17.03.2021 

Директор компаније, Живослав Дамљановић, 

представницима компанија чланица НТП-а 

Чачак представио је производе и услуге које 

компанија “Бе-терна” може понудити.  

16 

представника 

компанија 

чланица 

17.  

“Програм обуке на 

радном месту као 

модел подршке 

запошљавању”  

18.03.2021 

Домаћин предавања је био Регионални 

иновациони стартап центар Пирот. Циљ 

предавања је био да се стартап компанијама и 

компанијама чланицама НТП- а Чачак 

предочи које су предности запошљавања 

младих људи, кроз приказивање примера 

добре праксе из Пирота. 

20+ 

представника 

стартапа 

18.  
„Савети успешних“, 

Pygmy titan 
25.03.2021 

Оснивач српског стартапа Pygmy titan, 

господин Никола Ненадић, причао је о путу 

њихове компаније, са циљем да кроз лични 

пример да савете младим људима који желе 

да се упусте у предузетничке воде.  

50+ 

слушалаца, 

стартапи, 

компаније 

чланице 

19.  
Предавање „Office 365 

и заштита података“ 
01.04.2021   

Предавање је реализовано је са компанијом 

Калиси, са циљем да се  компанијама 

чланицама НТП-а Чачак предочи предности 

коришћења лиценцираног софтвера као и 

офис пакета. 

15+ 

представника 

компанија 

чланица и 

стартапа  

20.  
“Примери добре 

праксе” 
01.04.2021 

Домаћин овог предавања био је Регионални 

иновациони стартап центар Ваљево, а 

предавач станар центра и маркетинг менаџер 

највеће платформе за резервацију смештаја у 

сеоском туризму “selo.rs”. 

 

20+ 

представника 

стартапа 

21.  

Представљање 

“StarTech” програма 

за подршку стартапа 

 06.04.2021 

У просторијама НТП Чачак, по први пут 

представљен је нови програм за подршку 

стартапа који спроводи “НАЛЕД”, а 

финансира компанија Филип морис.  

30+ 

слушалаца 

22.  

 „Умрежавање и 

пословно 

повезивање“ 

13.04.2021 

Домаћин предавања био је Регионални 

иновациони стартап центар Крушевац. 

Предавач Горан Лапчевић говорио је на тему 

важности умрежавања, нарочито на почетку 

пословања једне младе фирме. 

 

 

20+ 

представника 

стартапа 
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23.  

“Дијалог са младима” 

у организацији Арка 

фондације 

19.04.2021 

Имао је за циљ да младима да прилику да 

остваре дијалог са доносиоцима одлука у 

њиховој средини. 

 

25 младих 

студената / 

средњошкола

ца 

24.  
Курс дигиталног 

маркетинга 

20/29. 

04.2021. 

Током курса одржано је 8 радионица током 

којих су полазници имали прилику да прођу 

детаљно кроз област дигиталног маркетинга и 

добију основне компетенције из ове области. 

За курс је приспело преко 120 пријава од 

којих је одабрано најбољих 40. 

 

40+ 

полазника 

курса 

25.  

“Сет 

стандардизованих 

услуга и обука за 

кориснике у оквиру 

Стартап иновационог 

центра у Старој 

Пазови.” 

27.04.2021 
Предавање одржано у оквиру “Мреже знања” 

чији је домаћин био РИСЦ из Старе Пазове.  

20+ 

представника 

стартапа 

26.  „From idea to startup“ 13.05.2021 

Moshe Sarfaty,  успешан предузетник и 

инвеститор,  на свом предавању ”From idea to 

startup” присутнима је пренео своја знања из 

области предузетништва и стварања нових 

компанија. 

 

38+ 

слушалаца, 

стартапи 

27.  

Промоција роботике- 

Милкица Златић 

Костић 

14.05.2021 

 

Наставница Милкица Златић Костић са својим 

ученицима представила је радове који су 

остварили успехе на многим такмичењима.  

120+ 

посетилаца 

28.  

„Зашто су научници 

потребнији 

компанијама него 

унивезитетима“ 

20.05.2021 

На предавању је др Јелена Трбовић 

присутним учесницима прелена своја знања и 

искуства из научних области, у циљу 

истицања значаја научника у развоју 

иновација и привреде. 

30+ 

слушалаца, 

стартапи 

29.  

“Како деци 

приближити 

програмирање” 

20.05.2021 

Предавање је реализовао центар у 

Зрењанину, са циљем да се подстакну центри 

кроз пример добре праксе да размишљају о 

укључивању деце од најмлађих узраста, како 

бисмо обезбедили будуће генерације 

предузетника. 

15+ 

представника 

стартапа 

30.  
„Ћирилица и 

дигитални свет“ 
24.5.2021.  

Наставница руског језика, Ксенија Радојичић 

је уз подршку града Чачка, реализовала је 

пројекат који је имао за циљ да промовише 

ћирилично писмо. НТП Чачак је дао свој 

допринос кроз простор и организацију 

предавања. 

23+ 

слушалаца 

31.  Инфо дан роботике 31.05.2021 

НТП Чачак организовао је промоцију роботике 

и представљање пројеката за финансирање 

иновација у роботици. Предавач је био проф. 

Коста Јовановић са ЕТФ- а у Београду.  

12 

представника 

Стартап 

команија 

32.  ABB Robo challenge 31.05.2021 Такмичари са ЕТФ- а, Универзитета у 

Београду, користећи савремену опрему којом 

 

 

15  
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располаже НТП Чачак имали су прилике да 

презентују своја решења. 

 

такмичара 

33.  “Директни маркетинг” 08.06.2021 

Предавање реализовао центар у Суботици. 

Циљ је био да се стартап тимовима и стартап 

компанијама као и фирмама чланицама 

приближи директни маркетинг као канал 

комуникације са корисницима.  

20+ 

представника 

стартапа 

34.  

Huawei AI Solution and 

Ecosystem 

development 

24.06.2021 

НТП Чачак је у сарадњи са компанијом Huawei 

организовао предавање на тему вештачке 

интелигенције. Циљ је био приближити ову 

област младима. 

38+ 

слушалаца 

35.  Посета НТП Ниш 
15.-16. 07. 

‘21 

Представници НТП Чачак посетили су НТП 

Ниш, одржани су бројни састанци и 

презентације, менаџмент обе нтп-а, старапи и 

представници канцеларија за ЛЕР оба града. 

50 + учесника 

36.  
HUAWEI/SKE Solar 

Roadshow 
24.08.2021. 

У оквиру промоције соларних панела грађани 

су имали прилику да се упознају са начином 

рада соларних панела и инвентара и 

распитају о погоднистима коришћења истих.  

50 + 

посетилаца 

37.  Estonija sTartup day 26.08. 2021 

Представљене су  стартап компаније и 

пословни модели из балтичке регије, 

остварили смо комуникацију са утицајним 

појединцима иновационих екосистема у 

Европи и Америци. Организација  „sTARTUp 

day“ у граду Тарту одржава се по пети пут у 

континуитету и представља највећи догађај 

ове врсте у Естонији. Представник НТП Чачак 

је био један од учесника 

2000 + 

учесника 

38.  

„Јавно слушање“- 

одбор за образовање, 

науку, технолошки 

развој и 

информатичко 

друштво 

02.09.2021 

НТП Чачак био је домаћин Јавног слушања 

чија је тема била „Дигитализација у привреди-  

потенцијали и изазови“, у оквиру ког су 

представљени Државни дата центар и НТП 

Чачак, након чега је уследила дискусија.  

30+ 

посетилаца 

39.  

Предавање архитекте 

Луке Ђуровића, 

приказ рада у 

архитектонском 

софтверу 

08.09.2021 

Лука Ђуровић, архитекта, са ученицима 

средње техничке школе је поделио своје 

искуство и знање из области пројектовања 

екстеријера. 

30 ученика 

40.  

Посета ученика 

средње Економске 

школе у Чачку 

15.09.2021 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље.   

18 ученика 

41.  
Посета ученика 

Гимазије у Чачку 
15.09.2021 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље.   

15 ученика 

42.  Посета делегације 

Регионалног 
16.9.2021 

Посета је реализована са циљем умрежавања 

и остваровања потенцијалне сарадње. 
3 посетиоца 
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иновационог центра 

ВБ 

43.  
Курс „Увод у 

графички дизајн“ 
21.09.2021. 

Акценат је стављен на упознавање полазника 

са једним од најпопуларнијих програма за 

уређивање векторске графике и дизајна, 

Адобе Илустратором. 

12 полазника 

44.  

Представљање 

стартап компаније 

”Natura Eco”  

22.09.2021 

Стартап компанија  Natura Eco, чланица 

Научно технолошког парка Чачак, 

представила је пут развоја компаније из угла 

оснивача, досадашња достигнућа и планове 

за наредни период.  

30 

посетилаца 

45.  
Посета ученика 

Гимназије у Чачку  
22.09.2021. 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље. 

22 ученика 

46.  
Курс „Увод у 

графички дизајн“ 
 23.09.2021. 

Наставак курса. Друга у низу радионица 

упознавања са основама графичког дизајна, 

са акцентом на програм Адобе Илустратор.. 

12 полазника 

47.  
Посета ученика 

Гимназије у Чачку  
23.09.2021. 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље. 

15 ученика 

48.  

Посета Регионалних 

иновационих стартап 

центара у округу 

28.09.2021. 

Делегација НТП Чачак,  посетила је 

регионалне иновационе центре округа, Прибој 

и Ужице, са циљем размене искуства у раду и 

остваривања заједничке сарадње. 

3 члана тима 

 

49.  

Поста Регионалног 

иновационог стартап 

центра Златибор 

29.09.2021. 

Делегација Регионалног иновационог смарт 

сити центра Златибор посетила је капацитете 

НТП-а, са циљем умрежавања и остваривања 

сарадње. 

12 

посетилаца 

50.  
Посета ученика 

Гимназије у Чачку  
29.09.2021. 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље. 

25 ученика 

51.  
Посета ученика 

Гимназије у Чачку  
30.09.2021. 

Презентовање делатности Научно 

технолошког парка Чачак, са освртом на 

иновације и стартап екосистем, као и квиз са 

наградама за најбоље. 

18 ученика 

52.  

НТП Чачак учесник на 

Светској изложби у 

Дубајиу 

01.10.2021. 

Члан тима НТП- а Чачак, ангажован на месту 

координатора НТП Стартап центра, Филип 

Илић, представио је организацију, целокупну 

заједницу окупљену око НТП Чачак као и 

привреду региона Западна Србија. 

30+ 

остварених 

контаката 

53.  
Караван „Дигитална 

експедиција” 
9.10.10.2021 

Караван је покренут на иницијативу 

председнице Владе Ане Брнабић, а  спроводи 

се уз подршку Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација, Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и Канцеларије за ИТ и еУправу, у 

партнерству са програмом „Нова писменост” 

који заједно реализују УСАИД и “Propulsion” и 

Програмом за развој Уједињених нација 

(УНДП) 

100 + 

посетилаца 
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54.  „4.0 FEST“ 13.10.2021. 

Фестивал виртуелне реалности посвећен 

дигиталним вештинама и компетенцијама, који 

служи као „алат“ приликом професионалне 

оријентације ученика средњих школа. 

 60 +  

учесника 

55.  
MeetUp са компанијом 

Endava 
21.10.2021. 

Британска компанија се представила са темом 

3D CSS стилизовање, а предавач је 

посетиоцима кроз практичан пример показао 

писање кода и овај начин стилизовања веб 

страница. 

30 учесника 

     54. 

Радионице Креативне 

роботике и 

електронике за 

ученике основних 

школа  

Почетак: 

22.10.2021. 

Крај: 

9.11.2021. 

Научно технолошки парк Чачак реализовао је 

радионице креативне роботике и електронике, 

где су ученици основних школа могли да се 

упознају са основама роботике, електронике и 

програмирања. 

 

23 ученика 

основних 

школа Града 

Чачка 

     55. 
Сајам пракси и 

запошљавања 
25.10.2021. 

Научно технолошком парк Чачак је имао 

прилику да се  представи студентима 

Факултета техничких наука, али и да ојача већ 

постојећу сарадњу са овом институцијом. 

 

3 

представника 

НТП-а Чачак  

      56. Хакатон „OBoost“ 6-7.11.2021. 

Такмичење у креирању иновативног решења, 

уз помоћ стручних ментора. Рад са тимовима 

и стварање стартап екосистема који младима 

може понудити више могућности. 

6 тимова; 21 

такмичар 

      57. 

Локална дебата – „Од 

мог града мојој 

земљи“  

9.11.2021. 

Пројекат „Од мог града мојој земљи: како 

осигурати развој Србије?“ ће трајати 2 године 

и основни циљ је да окупи представнике 

локалних заједница како би заједничким 

снагама подстакли дебату на тему 

препознавања локалних специфичности и 

идентитета као и значаја и улоге локалних 

заједница у развоју Србије. 

21 учесник 

     58. 

НТП Чачак у посети 

Европске престонице 

иновација - Лувен 

14.11.2021. 

Члан тима НТП- а Чачак, у оквиру пројекта 

„Пулс Европе“ посетио је Лувен, град у 

Белгији који је проглашен за Европску 

престоницу иновација за 2021. годину.  

15+ 

остварених 

контаката 

    59. 

Посета делегације 

НТП Чачак центрима у 

округу: Регионални 

иновациони стартап 

центар „Импулс“ 

Горњи Милановац 

16.11.2021.  

 

Циљ посете је био упознавање и 

успостављање међусобне сарадње у области 

иновација, предузетништва и подизању свести 

друштва о постојању стартап центара као 

активних чинилаца развоја стартап 

екосистема.  

5 делегата 

   60. 

Посета делегације из 

Малог Зворника, 

представници будућег 

Стартап центра Мали 

зворник 

16.11.2021. 

Циљ посете огледао се у размени знања и 

искуства, и креирању предлога који могу 

помоћи квалитетнијем придруживању 

иновационој заједници РИСЦ-а Мали 

Зворник.  

15 делегата 

    61. 
Посета делегације 

Пословног инкубатора 

Ваљево  

17.11.2021. 

Током посете делегације из Ваљева, одржана 

је презентација НТП- а Чачак. Такође, на 

радном састанку размењена су искуства 

тимова две организације. 

 

12 

посетилаца 

   62. Посета делегације 

Научно технолошког 

24/25/26.11.

2021. 
Посета иновационих центара и технолошког 

парка у Босни и Херцеговини организована је 
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парка Чачак и 

представника Града 

Чачка иновационим 

центрима у Босни и 

Херцеговини 

са циљем размене искустава и успостављања 

међусобне сарадње са посећеним 

институцијама. 

10 делегата 

    63. 

Промоција компаније 

Natura Eco – 

представљање „прото-

дома“ 

2.12.2021. 

Стартап компанија  Natura Eco, чланица 

Научно технолошког парка Чачак, 

представила је прву 3Д штампану грађевину у 

Источној Европи, под називом „Прото-дом“. 

40 

посетилаца  

     64. Шансе и могућности у 

компанији „Devtech“  
3.12.2021. 

Представљање компаније и пружање увида у 

начин пословања и могућности које ова 

компанија нуди.  

30 учесника 

     65. Raising Starts“ meetup  07.12.2021. 

Крајем новембра 2021. године НТП Чачак је 

расписао јавни позив за пријављивање 

стартапа за подршку кроз програм „Raising 

Starts“. Овом приликом су сви 

заинтересовани имали прилике да чују више о 

програму. 

 

 

14 

посетилаца 

   66. Дани каријере 8.12.2021. 

Традиционална манифестација Студентског 

парламента Факултета техничких наука у 

Чачку, где студенти имају прилику да се 

упознају са тржиштем рада и припремом за 

исто.  

2 делегата; 30 

учесника 

   67. 
НТП Чачак учесник на 

Светској изложби у 

Дубајиу по други пут 

13.12.2021. 

Током 4. тематске недеље посвећене знању и 

образовању, Дубаи Еxпо 2020 посетили су и 

представници Научно технолошких паркова 

међу којима је био и директор Научно 

технолошког парка Чачак, Мирко Пешић.  

30+ 

остварених 

контаката 

   68. Иницијатива 

Дигитална Србија 
21.12.2021. 

У сарадњи са НТП Чачак представници 

Иницијативе "Дигитална Србија одржали су 

презентацију под називом "Прилике у 

технолошкој индустрији и стартап 

екосистему". 

 

 

18 

посетилаца 

   69. Завршна 

конференција 
29.12.2021. 

Током завршне годишње конференције 

презентовани су резултати остварени у 2021. 

години и то члановима скупштине оснивача, 

компанијама чланицама као и другим гостима.  

 

 

55 

посетилаца 

Број пратилаца/учесника/корисника  3000+ 

Табела 6: Списак активносто (догађаја, предавања, вишедневних радионица и сл) одржаних у 2021. години 

 

Поред наведених догађаја и активности тим НТП- а Чачак одржао је више од 15 консултација 

са потенцијалним апликантима за актуелне Јавне позиве и фондове за подршку развоја 

иновација. Ова активност представља једну од најзначајнијих услуга према корисницима 

управо из разлога што би они требало да се фокусирају на развој иновација уместо да време 

и енергију троше на праћење актуелности из области подршке стартапа. 
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Детаљнији опис активности са фотографијама 

 

”Мрежа знања” 

Мрежа знања представља серију едукативних предавања намењених запосленима и 

корисницима РИСЦ- ова који су основани уз подршку Кабинета министра за иновације и 

технолошки развој. Циљ предавања јесте унапређење стартап и иновационог екосистема 

као и јачање капацитета тима.  

 

Предавање компаније ”Фрагмент” 

У оквиру пројекта “Мрежа знања” представници стартап компаније “Fragment” која се 

развија у оквиру НТП Чачак представили су своју идеју, пут развоја своје компаније као и пут 

до мини гранта Фонда за иновациону делатност као пример добре праксе у иновационом 

екосистему. Предавању су присуствовали стартап тимови који развијају своју идеју у оквиру 

НТП Чачка као и тимови и корисници осталих РИСЦ-ова који су део “Мреже знања”. 

 

 

Слика  1: Мрежа знања 

 

Управљање пројектима коришћењем алата Microsoft Project 

Као наставак пројекта “Мрежа знања” у организацији Кабинета министра за иновације и 

технолошки развој домаћин овог предавања био је Регионални иновациони стартап центар 

Ваљево. Предавање је било на тему “Управљање пројектима коришћењем алата Microsoft 

Project”, а предавач је био др Марко Марковић. Предавању су присуствовали чланови 

стартап тимова који развијају своју идеју уз подршку НТП Чачак. 
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”Самосталност, а не зависност” 

Предавање на тему “Самосталност а не зависност”. Домаћин овог предавања био је 

Регионални иновациони стартап центар Крушевац, а предавачица је била др Марија 

Милошевић. Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 

 

”Изазови предузетништва у савременом пословном свету” 

Предавање на тему “Изазови предузетништва у савременом пословном систему” одржао је 

Борис Радованов – директор Стартап центра у Суботици који је и био домаћин овог 

предавања. Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 

 

 ”Безбедност на интернету” - Бојан Перков 

 

Слика  2:  Предавање ”Безбедност на интернету” 

Господин Бојан Перков, истраживач Share фондације, одржао је предавање на тему 

“Безбедност на интернету” у ком је пажњу посветио безбедности на интернету као и 

важности заштите података. Показало се да је са интензивираном применом и контролом 

ГДПР-а ова тема јако важна. За стартапове који желе да послују на тржишту ЕУ. 

 

Посета делегације из Сколково иновационог центра  

НТП Чачак је посетила делегација из Русије, из Сколково иновационог центра. Одржано је 

више десетина Б2Б састанака између компанија чланица НТП-а Чачак и компанија из Русије. 

Овом приликом, једна од стартап компанија која се развија у оквиру НТП Чачак имала је 

прилику да се присутним гостима из Русије представи кроз кратку презентацију.  
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Слика  3: Посета делегације из Сколково иновационог центра 

 

 ”Сопственим компентенцијама до запослења” - Удружење Ларис  

Предавање у организацији удружења грађана Ларис, које се бави оснаживањем женског 

предузетништва. Фокус предавања је био оснаживање жена да започну свој бизнис. 

 

Пројекција филма за Економску школу 

Са циљем промоције предузетништва и предузетничког духа у области иновација две 

групе ђака из Економске школе Чачак присуствовале су пројекцији филма “Nokia we were 

connecting people”, који говори о путу Нокије као компаније, од светског гиганта до 

распада, и на примеру исте показује важности константног иновирања и праћења трендова 

у модерном свету. 

 

 
Слика  4: Пројекција филма за ученике Економске школе 
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”Зелена економија и зелене иновације” 

“Зелена економија и зелене иновације” била је тема предавања чији је домаћин био 

Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац, а предавач је био Бојан 

Миловановић. Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 

 

 ”Развој предузетничких идеја” 

“Развој предузетничих идеја” је радионица реализована од стране регионалног иновационог 

стартап центра Зрењанин. Предавачица је била Ана Трифковић која је причала о употреби 

ЛЕАН методологије у развоју предузетничких идеја. Фокус је био стицање знања везаних за 

ЛЕАН методологију која су употребљива у пракси. 

Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 

 

Представњање програма Фонда за иновациону делатност 

Компаније НТП-а Чачак, као и сарадници, имали су прилику да чују нешто више о 

програмима финансијске подршке Фонда за иновациону делатност и да се додатно 

информишу о истим. 

 

 
Слика  5: Представљање програма  Фонда за иновациону делатност 

 

 ”Facebook advertising”  

Роберт Добриловић је експерт за маркетинг на друштвеним мрежама, поседује дугогдишње 

знање у области Facebook advertising-а и са корисницима је прошао кроз интерактивну 

радионицу основе покретања промотивне кампање на друштвеним мрежама. 
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Слика  6: ”Facebook advertising” 

 “Иновациони стартап центар Стара Пазова, енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије и циркуларне економије”  

Предавање на тему “Иновациони стартап центар Старап Пазова и и функционалне везе са 

регионалним центром за одрживи развој у области технологоја Енергтске ефикасности и 

обновљивих извора енергије и цирукларне економије” чији је домаћим био Иновациони 

стартап центар Стара Пазова, а предавач Милан Мирић, директор Иновационог стартап 

центра имало је за циљ да покаже на који начин се градови у оквиру истог округа могу 

повезати зарад реализације већих пројеката. 

Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 

 

Нове технологије за ваше пословне победе ”Бе-терна”  

Директор компаније, Живослав Дамљановић, представницима компанија чланица НТП-а 

Чачак представио је производе и услуге које компанија “Бе-терна” може понудити.  

 

 
Слика  7: ”Нове технологије за ваше пословне победе” 

”Програм обуке на радном месту као модел подршке запошљавању” 

Предавање на тему “Програм обуке на радном месту као модел подршке запошљавању” 

чији је домаћин био Регионални иновациони стартап центар Пирот, а предавачица Мира 

Златков, имало је за циљ да Стартап компанијама и компанијама чланицама НТП-а Чачак 

предочи које су предности запошљавања младих људи, који су управо завршили факултет 
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као и да покаже примере добре праксе из Пирота.  Предавање је одржано у оквиру пројекта 

”Мрежа знања”. 

 

”Савети успешних”, Pygmy titan 

Оснивач српског стартапа Pygmy titan, господин Никола Ненадић, причао је о путу њихове 

компаније, развоју њиховог производа, подршци коју су добили као и саветима које има за 

младе људе који желе да се упусте у предзетничке воде. 

Циљ предавања је био да младим људима приближимо оснивача успешног стартапа и да 

створимо прилику за дијалог. 

 

 

Слика  8: Савети успешних 

 Предавање ”Оffice 365 и заштита података” 

Предавање је реализовано са компанијом Калиси. Предавач је био Дражен Вујанић а 

предавање је имало за циљ да компанијама чланицама НТП-а Чачак предочи предности 

коришћења лиценцираног софтвера као и офис пакета који омогућава лакшу колаборацију 

унутар компаније, а такође и нуди виши степен заштите поверљивих документата и 

информација. 

 

 
Слика  9: ”Office 365 и заштита података” 
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 Примери добре праксе 

Домаћин овог предавања био је Регионални иновациони стартап центар Ваљево, а предавач 

станар центра и маркетинг менаџер највеће платформе за резервацију смештаја у сеоском 

туризму “selo.rs”. Предавање је одржано у оквиру циклуса радионица ”Мрежа знања”. 

 

Представљање ”StarTech” програма за подршку стартапа 

У просторијама НТП Чачак, по први пут представљен је нови програм за подршку стартапа 

који спроводи “НАЛЕД” а финансира компанија Филип Mорис.  

 
Слика  10 - Представљање ”StarTech” програма за подршку стартапа 

 

 “Умрежавање и пословно повезивање”  

Домаћин предавања био је Регионални иновациони стартап центар Крушевац, а предавач 

господин Горан Лапчевић. Господин Горан говорио је на тему важности умрежавања, 

нарочито на почетку пословања једне младе фирме. 

Предавање је одржано у оквиру циклуса радионица ”Мрежа знања”. 

 

 ”Дијалог са младима” у организацији Арка фондације 

Имао је за циљ да младима да прилику да остваре дијалог са доносиоцима одлука у њиховој 

средини. Предавању је присуствовала координаторка локалне Канцеларије за младе 

Марјана Петронијевић као и већник за младе и културу господин Немања Трнавац. 

 
Слика  11: ”Дијалог са младима” у организацији Арка фондације 

 Курс дигиталног маркетинга 



                                                                                 Извештај о раду Научно технолошког парка Чачак,  за 2021. годину 

 

25 

 

Током курса одржано је 8 радионица током којих су полазници имали прилику да прођу 

детаљно кроз област дигиталног маркетинга и добију основне компетенције из ове области 

са циљем да имају добру основу како би наставили даље истраживање и надограђивање у 

области дигиталног маркетинга. 

За курс је приспело преко 120 пријава од којих је одабрано најбољих 40. 

 

 
Слика  12:  Курс дигиталног маркетинга 

”From idea to startup”  

Moshe Sarfaty – успешан предузетник и инвеститор, имао је прилику да на свом предавању 

”From idea to startup” пренесе своја знања из области предузетништва и стварања нових 

компанија. 

 

 
Слика  13: From idea to startup 

 

Промоција роботике - Милкица Костић Златић 

Одржана је промоција роботике за децу и младе. Наставница Милкица Златић Костић са 

својим ученицима представила је радове који су остварили успехе на многим такмичењима.  
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Слика  14: Промоција роботике 

 

”Зашто су научници потребнији компанијама него универзитетима” 

Др Јелена Трбовић је своја интернационална знања из научних области успела да пренесе 

нашим учесницима на предавању ”Зашто су научници потребнији компанијама него 

универзитетима?” и објасни колику заправо улогу научници имају у развоју иновација и 

привреде. 

 

 

Слика  15: Зашто су научници потребнији компанијама него универзитетима 

 

 ”Како деци приближити програмирање” 

Предавање је реализовао центар у Зрењанину. На тему “Како деци приближити 

програмирање” говорио је господин Александар Стефанов. 

Циљ ове радионице био је да се подстакну центри кроз пример добре праксе да размишљају 

о укључивању деце од најмлађих узраста, како бисмо обезбедили будуће генерације 

предузетника. Предавање је одржано у оквиру пројекта ”Мрежа знања”. 
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”Ћирилица и дигитални свет” 

Ксенија Радојичић, наставница руског језика, уз подршку града Чачка, реализовала је 

пројекат који је имао за циљ да промовише ћирилично писмо. НТП Чачак је дао свој 

допринос кроз простор и организацију предавања.  

 

 ”Инфо дан роботике” 

НТП Чачак организоаво је промоцију роботике и представљени пројекти за финансирање 

иновација у роботици. Предавач је био проф. Коста Јовановић са ЕТФ- а у Београду.  

 

 ”АBB Robo challange” 

Такође, одржано је и такмичење у роботици. Такмичари са ЕТФ- а, Универзитета у Београду, 

користећи савремену опрему којом располаже НТП Чачак имали су прилике да презентују 

своја решења. 

 

Слика  16:  ABB Robo challange 

”Директни маркетинг” 

Предавање реализовао центар у Суботици, а предавач је Бојан Божовић, пословни 

консултант испред фирме ICOM COMMUNICATIONS, станар центра и говорио је на тему 

“Директни маркетинг”. Циљ је био да се стартап тимовима и стартап компанијама као и 

фирмама чланицама приближи директни маркетинг као канал комуникације са корисницима 

као и да се објасни правилан начин и бенефити коришћења истог. 

Предавање је одржано у оквиру пројкета ”Мрежа знања”. 

 

”Huawei Al Solution and Ecosystem Ecosystem development” 

НТП Чачак је у сарадњи са компанијом Huawei организовао предавање на тему вештачке 

интелигенције. Предавач овог вебинара био је господин Миша Милетић – Cloud & AI Solution 

Manager у компанији Huawei Srbija. Циљ је био приближити ову област младима, а као знак 

добре сарадње, компанија Huawei уступила је на коришћење НТП-у Чачаk опрему за 

тестирање и развој решења заснованих на вештачкој интелигенцији.  
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Слика  17: Посета компаније Huawei 

 

 

HUAWEI/SKE Solar Roadshow 

Huawei је кинеска мултинационална компанија основана 1987. године са настојањем да 

модернизује неразвијену телекомуникацијску инфраструктуру своје земље. Након 

преузимања компаније Ериксон 2012. године, Huawei постаје највећи светски произвођач 

телекомуникацијске опреме. Компанија Huawei последњих година значајно улаже у развој 

соларних електрана и опреме из области електроенергетике.   

Дана 24. августа, у периоду од 9 до 17 часова, одржана је промоција соларне енергије. 

Поред компаније Huawei учешће у промоцији узела је и фирма Noleko из Чачка, која је својим 

суграђанима представила значај и предности уградње соларних панела. Грађани су имали 

прилику да се боље упознају са самим начином рада соларних панела и инвертера и 

распитају се о погодностима коришћења овог вида обновљиве енегрије. 

 

Слика  18: Huawei промоција  
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”Јавно слушање” - одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 

друштво 

НТП Чачак био је домаћин Јавног слушања у организацији Одбира за образовање, науку, 

технолошки развој и информатичко друштво, чија је тема била ”Дигитализација у привреди 

- потенцијали и изазови”. У склопу догађаја представњени су Државни дата центар и Научно 

технолошки пар Чачак, након чега је уследила дискусија. 

 

Слика  19:  ”Дигитализација у привреди  - потенцијали и изазови” 

Предавање архитекте Луке Ђуровића, приказ рада у архитектонском софтверу 

Предавање намењено ученицима средње Техничке школе у Чачку одржао је архитекта, Лука 

Ђуровић, који већ дужи низ година живи и ради у Норвешкој. Као бивши ђак поменуте 

средње школе, он је направио осврт на своје искуство у архитектонском свету, и упознао 

ученике са могућностима које им тржиште рада нуди. Поред тога, у програму AutoCad им је 

показао основе рада на конкретном примеру.  

Лука је на занимљив начин покушао да им приближи посао којим се бави и да их уједно 

мотивише да наставе пут који су започели. Својим примером им је показао да се 

амбициозност и истрајност исплате.  Поред предавања о архитектури, ученици су имали 

прилику да се упознају са простором НТП Стартап центра и могућностима које можемо да 

им понудимо. 

 

Слика  20: Предавање о архитектури 
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Посета ученика средње Економске школе у Чачку 

Након завршене презентације, уследио је квиз. Концепт квиза био је такав да су уз помоћ 

софтвера Kahoot креирана питања која су била осврт на презентацију, а ученици су помоћу 

својих паметних уређаја приступили игрању квиза. Софтвер, на основу брзине одговарања 

и тачности одговора је сам бирао победника. Оно што је битан податак јесте то да су ђаци у 

току посете у потпуности упознати са радом, растом и развојем Научно технолошког парка. 

Циљ ове посете огледа се у представљану делатности и рада НТП-а, са циљем промоције и 

ширења мреже знања. Активности које су реализоване у оквиру ове посете јесу предавање 

и квиз. Предавање је било на тему упознавања НТП-а, уз визуелни садржај презентације која 

је креирана специјално за ову намену. 

 

Слика  21: Посета ученика средње Економске школе у Чачку 

 

Посета ученика Гимназије у Чачку 

Посета ученика НТП Стартап центру, из средње гимназијске школе одвијала се периодично, 

у терминима: 15/22/23/29/30.09.2021. године. У оквиру ових посета, укупно је прошло преко 

50 ђака ове школе.  

Током посете сваке групе ученика, кроз презентацију коју је припремио тим Научно 

технолошког парка Чачак, деци су представљени термини: научно-технолошки парк, 

стартап, стартап тим, стартап компанија, предузетник, иновација и многи други. Посебан 

акценат је стављен на пут развоја Научно технолошког парка Чачак, од дана оснивања до 

данас, као и на активности које се организују у оквиру НТП Стартап центра Чачак. 

Презентација је садржала и информације о светским, српским и чачанским стартапима.  

Након завршетка презентације, ученици су имали прилику да кроз квиз провере колико су 

информација запамтили, а они најбржи и највреднији су добили поклон. Веома битна 

информација је то да при доласку у НТП Стартап центар Чачак, већина деце никада није 
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имала додира са оваквим темама, а након сваке посете и одиграног квиза, имали смо преко 

75% тачних одговора на задата питања која су извучена из презентације. 

 

Слика  22:  Посета ученика Гимназије у Чачку 

 

Посета делегације Регионалног иновационог центра Врњачка Бања  

У циљу формирања регионалне заједнице која је орјентисана на афирмисање стартап 

екосистема у домену иновационе делатности, Научно технолошки парк Чачак угостио је 

делегацију из Врњачке Бање.  

Ова посета огледала се у размени искуства и знања у области иновација и стартап 

предузетништва, али и у преносу информација и јачање регионалне мреже иновационих 

центара.  

Курс ”Увод у графички дизајн” 

Научно технолошки парк Чачак организовао је курс под називом “Увод у графички дизајн”, 

где је предавач био млад и талентован графички дизајнер, Милош Суботић.  

Захваљујући доброј маркетиншкој промоцији тима Научно технолошког парка Чачак, позив 

за пријаву на курс је веома добро прошао. За неколико дана, колико су пријаве трајале, 

пријавило се преко 30 потенцијалних кандидата. Селекција пријава, на основу упитника који 

је формулисан тако да кроз одговоре добијемо скалу процене, се одвијала веома пажљиво 

и oдлучили смо, на крају,  да прилику пружимо апсолутним почетницима у овој области.  

Предавач курса, Милош Суботић,  максимално се потрудио да сва своја знања и вештине, 

као и искуство, пренесе нашим полазницима. Био је веома расположен да одговори на свако 

питање или недоумицу која се јавила. За то време, тим Научно технолошког парка Чачак, 

редовно је водио евиденцију о присуству сваког учесника курса појединачно, али и о 

спровођењу епидемиолошких мера поводом тренутне ситуације са вирусом корона. 
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Након последњег предавања, које је одржано у четвртак 30. септембра 2021. године, од 12 

полазника курса “Увод у графички дизајн”, њих 11 је добило сертификат. На почетку свечане 

доделе, полазницима се обратио део нашег тима који им се захвалио на редовном похађању 

курса, након чега је уследило сумирање утисака. Такође, Милош Суботић је изразио велику 

захвалност на сјајној организацији и позиву да баш он, пренесе своја знања. Додела је 

завршена групним фотографисањем.  

 

Слика  23: Курс ”Увод у графички дизајн” 

 

Представљање стартап компаније Natura Eco 

Natura Eco је компанија за развој, производњу и сервисирање 3Д грађевинских штампача и 

мултифункционалних машина, која се фокусира аутоматизацију, дигитализацију и cyber-

physical systems (сајбер-физичке системе) и све то повезују са адитивном индустријом. 

Тренутно је у фокусу грађевинска индустрија, будући да је она остала најмање 

аутоматизована од осталих, а аутоматизација ће омогућити бржу, чистију и сигурнију градњу 

тј. 3Д штампу. Њихов први производ поред 3D грађевинског штампача DLL01, који нудe 

клијентима је материјал на бази цемента (развијан у сарадњи са Lafarge и BASF/MBCC). 

Прва кућа у Источној Европи биће реализована у оквиру пројекта ПРОТО-ДОМ, а њена 

презентација се очекује у октобру. Сам објекат је дизајниран да јавности прикаже визију 

објекта који (уз даљи развој нашег штампача и материјала) је рађен из сегмената (у сарадњи 

са Грађевинским Факултетом Београд који предводи Проф. Игњатовић). 

Дана 22. септембра, у конференцијској сали НТП Стартап центра Чачак, са почетком у 18 

часова, одржано је представљање стартап компаније Natura Eco, која се развија у оквиру 

Научно технолошког парка Чачак. Стартап компанију Natura Eco, представили су извршни 

директор, Никола Ракић и технички директор, Немања Лазовић. 

Посетиоци догађаја, имали су прилику да чују пут развоја стартап компаније из угла њихових 

оснивача, досадашња достигнућа која је овај тим остварио и њихове планове за наредни 

период. Такође, приказане су фотографије будућих 3Д грађевина и машине Голијат, која ће 
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се користити за штампу. На крају, наши гости су били расположени да одговоре на сва 

питања која су им постављена. 

Представљању Natura Eco, присуствовало je око 30 посетилаца различитих профила - 

привредници града Чачка, студенти, ученици архитектонског смера Техничке школе, а цео 

догађај пропраћен је од стране локалних медија. 

 

Слика  24:  Natura Eco 

Посета Регионалних иновационих стартап центара у округу 

У оквиру реализације пројекта Кабинета министра за иновације и технолошки 

развој,  делегација Научно технолошког парка Чачак је посетила регионалне иновационе 

центре у Прибоју и Ужицу. Посета, које је била 28.09.2021. године је праћена обиласком 

центара и умрежавањем запослених у оквиру тих центара и НТП Стартап центра.  

 

Слика  25:  Посета RISHubPb 

Прва посета била је у Прибоју, где њихов регионални иновациони центар поседује 576 

квадратних метара, и опремљен је савременом опремом, са јасно дефинисаном наменом 

просторија-простор за рад, конференцијска сала, coworking простор, простор за одмор, 

санитарни чвор. У току посете, било је речи о привреди, привредном потенцијалу и 

развојном путу општине Прибој, а све са циљем умрежавања и повезивања привредних и 
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иновационих делатности. Делегација која је испред регионалног центра у Прибоју: Данило 

Пријовић и Драган Љељен, члан општинског већа за информисање и рурални развој.  

Активности које се тренутно реализују везане су за стартап екосистем, те се тако у овом 

центру развија два стартап тима. Идеје које развијају усмерене су на дигиталну подршку 

учења страних језика, и на видео индустрију. Оно што је занимљив податак јесте да након 

шест месеци од објављивања јавног позива су се јавила та два стартап тима. 

Након обиласка простора и разговора о центру, Филип Илић је представио програм Raising 

Starts, у оквиру пројекта ТЕХНОПАРК СРБИЈА 2, са акцентом на отварање јавног позива за 

овај програм подршке развоја.  

Делегације НТП-а Чачак је имала прилику да обиђе и Слободну зону, место где се индустрија 

развија. Директор, Миломир Лучић нас је спровео кроз капацитете производних простора, и 

упознао са тренутним радом компанија које послују унтар Слободне зоне. Једна од таквих 

јесте и компаније Инмолд, коју је делегација обишла.  

Након завршеног обиласка, предложено је потписивање меморандума о пословно-техничкој 

сарадњи.  

Друга посета била је у Ужицу. Регионални иновациони центар Ужице располаже простором 

који је јасно дефинисане намене, и распореда просторија, те тако поседују две изоловане 

канцеларије, две велике канцеларије које се могу користити и као конференцијске сале, 

простор за заједнички рад, простор за одмор. Делегација испред регионалног центра Ужице: 

Славко Лукић, директор; Петар Вукотић и Владимир Цвејовић. 

Регионални иновациони центар Ужице може да се похвали са разним активностима и 

погодностима које организује за своје чланове, али и екстерне заинтересоване. Услуге 

коришћења простора су потпуно бесплатне. Организују обуке на тему графичког дизајна, 

програмских језика, или на тему која је тренутно актуелна како у ИТ индусатрији, тако и ван 

ње. Фокус им је на акционом плану, до краја године, који је темељно и детаљно припремљен. 

Такође, једна од главних активности јесте и пружање потребне едукације запослених у 

центру, из различитих области.  

 

Слика  26:  Посета RISHubUe 
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Предлог сарадње се фокусира на проналажење и имплементацију иноватнивних решења 

која би пронашла своју функцију у привреди. Такође, приликом ове посете, представљен је 

програм ТЕХНОПАРК СРБИЈА 2. 

Меморандум о међусобној пословно-техничкој сарадњи је потписан, и планирају се први 

кораци реализације. 

Посета Регионалног иновационог стартап центра Златибор 

Делегација Регионалног иновационог смарт сити центра Златибор посетила је капацитете 

НТП-а, са циљем умрежавања и остваривања сарадње. 

 

 

Слика  27: Посета РИСЦ Златибор 

НТП Чачак учесник на светској изложби у Дубаију 

Члан тима НТП- а Чачак, ангажован на месту координатора НТП Стартап центра, Филип Илић, 

представио је организацију, целокупну заједницу окупљену око НТП Чачак као и привреду 

региона Западна Србија. 

Током боравка, одржано је више десетина Б2Б састанака са представницима привреде 

многих земаља. Најзначајнији контакти остварени су са “Dubai silicon oasis” и “Ajman free 

zone”, са којима ће се радити на покретању програма софтландинг, намењеног стартап и 

технолошко- развојним компанијама које желе да наступе на тржиштима средњег истока. 

 

 
Слика  28: НТП Чачак учесник на светској изложби у Дубаију  
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Караван ”Дигитална експедиција” 

Град Чачак представљао је 8. од 16 градова, колико је караван “Дигитална експедиција” 

посетио широм Републике Србије. На самом отварању, посетиоце су поздравили: 

помоћница министра за рад и запошљавање, Сандра Грујичић, помоћник градоначелника 

града Чачка, Мирослав Петковић и в. д. директора НТП Чачак, Мирко Пешић. 

Главни циљ каравана “Дигитална експедиција” јесте да путем интерактивног програма, кроз 

дискусије, дијалоге и радионице упозна људе са новим пословима, праксама и трендовима 

дигиталног света. Дигиталне вештине су значајне, не само за свакодневну комуникацију и 

лични развој сваког грађанина Србије, већ и за развој дигиталног пословања и 

предузетништва и укупан економски раст. 

Током два дана, грађани Чачка имали су прилику да чује теме попут: “Како да постанем 

еГрађанин? Како да купујем и продајем на Интернету?”, “Како да безбедно користим 

Интернет?”, “Ја као дигитални уметник/уметница.”, “Ја као медиј.”. 

Целокупан догађај пропраћен је од стране локалних медија. 

 

 

Слика  29: Караван "Дигитална експедиција" 

”4.0 FEST” 

У конференцијској сали НТП Стартап центра Чачак, дана 13. октобра 2021. године одржано 

је представљање фестивала 4.0 FEST - Sajko Media&Events. Догађају је присуствовало 50 

ученика средње техничке, машинско-саобраћајне и медицинске школе, у пратњи њихових 

предметних професора. Присутнима су се обратили Андријана и Сава Сајко, главни 

организатори 4.0 FEST-а. 

Тема  4.0 FEST-a, који се трећу годину заредом реализује уз подршку спонзора и кабинета 

Министра за иновације и технолошки развој, била су занимања која ће бити актуелна у 
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наредних 5 година, а која су настала услед дигиталне трансформације сваког облика рада. 

Посетиоци су могли  да чују конкретне савете и искуства о начину живота и зарађивању 

новца, која ће моћи да примене на свом примеру кроз неколико година. Главни циљ догађаја 

био је пружање шире слике младима приликом одабира будућег образовања и касније 

каријере, али и подстицање старијих на дигитално усавршавање или преквалификацију. 

Након одржане презентације, велики број ученика средњих школа је кроз решавање 

упитника путем апликације 4.0 COMPASS-a, добио одговор у којим областима би било 

најадекватније да наставе своје стручно усавршавање. Такође, ученици су имали прилику 

да уз помоћ виртуелних наочара, “прошетају” 3Д пројекцијом простора самог фестивала. 

 

Слика  30: Фест 4.0 

 

MeetUp са компанијом Endava 

У Просторијама НТП Стартап центра, дана 22.10.2021. године, компанија Ендава се 

представила посетиоцима, са темом CSS 3D. Са почетком у 18 часова, предавач Александар 

Вујић, који ради на позцији Веб Девелопера у компанији Ендава, представио је учесницима 

начин стилизовања њеб садржаја, а кроз интерактивну радионицу, приказао је писање кода 

у програму Ангулар. 

За прављење 3Д објеката или облика најчешће се користе Javascript API као што су  WebGL 

или новији алати као што је Three.js. Међутим, они некада могу бити превише комплексни за 

оно што нама заиста треба. Решење је CSS 3D којим можемо модификовати координатни 

простор и стварати различите облике који неће утицати на промену нормалног тока 

документа. На овом предавању, Александар ће нас водити кроз CSS технике уз помоћ којих 

програмери могу значајно повећати квалитет дизајна додавањем треће димензије 

традиционалним страницама.  

Догађај је одржан у Конференцијско сали НТП Стартап центра, али и путем видео 

конференцијске везе, на платформи Зоом. Учесника је укупно било 50, а након завршеног 

предавања, имали су прилику да предавачу постављају питања из ове области. 
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Слика  31: MeetUp са компанијом Endava 

Радионице Креативне роботике и електронике за ученике основних школа 

Радионице су се одвијале динамично током четири недеље кроз 3 школска часа 

(22/23/29/30. октобар и 5/6/8/9. новембар), у конференцијској сали НТП Стартап центра 

Чачак, петком од 17 до 19.15 часова и суботом од 10 до 12.15 часова. Акценат је стављен на 

упознавање полазника радионица са основним појмовима електронике и роботике, од којих 

издвајамо: програмирање јачине светлосног сигнала, програмирано управљање роботске 

руке, регулација температуре коришћењем термо отпорника, програмирање рада семафора, 

али и још много тога. Током последња два окупљања, ученици су имали прилику да се 

упознају са начином рада робота Хелге која говори. 

Захваљујући доброј маркетиншкој промоцији тима Научно технолошког парка Чачак, позив 

за пријаву на радионице је веома добро прошао. За неколико дана, пријавило се преко 35 

потенцијалних кандидата. Сви пријављени кандидати, позвани су на иницијално тестирање, 

које се одржало у просторијама НТП Стартап центра 20. октобра 2021. године у 18 часова, 

након ког је изабрано 25 полазника ове радионице. 

На последњој радионици која је одржана у уторак 09. новембра 2021. године, свих 25 

полазника, добило је сертификат, који им је уручен од стране в.д. директора НТП Чачак, 

Мирка Пешића и предавача на радионицама, Милкице Костић Златић.  

Уручење сертификата и одјавна реч организатора, пропраћена је од стране локалних медија, 

а целокупан догађај је одржан уз поштовање свих епидемиолошких мера. 
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Слика  32: Радионице креативне роботике и електронике 

 

Сајам пракси и запошљавања 

Сајам запошљавања и праски одржан је 25. октобра 2021. године у просторијама Факултета 

техничких наука у Чачку. Учешће на сајму узео је и Научно технолошки парк Чачак. 

Штанду НТП-а Чачак пришао је велики број студената који је исказао интересовање за начин 

пословања Регионалног иновационог стартап центра Чачак, али и за могућности које Научно 

технолошки парк Чачак нуди студентима.  

На сајму се представио и Mad Head Games studio, компанија која је 2020. године постала део 

велике европске гејминг породице - Embracer. Изразили су жељу да успоставе сарадњу са 

Научно технолошким парком Чачак.  

Ово је била јединствена прилика да се Научно технолошки парк Чачак поново представи 

студентима, али и да ојача већ постојећу везу са њима, како су они непресушни извор 

покретача стартап тимова и креирања иновација.  

 

Слика  33:  Сајам пракси и запошљавања 
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Хакатон ”OBoost” 

Tема хакатона била је “Иновативним решењима до унапређења садржаја Овчар Бање”. 

Главни циљ целокупног догађаја био је представљање и одговарање на изазове данашњице, 

али и решавање конкретних проблема у области дигитализације, кроз повезивање са свим 

природним добрима наше земље. Поред тога, пројектовањем решења и решавањем 

проблема, остварује се могућност превођења пројектованих решења у одрживе пројекте, 

одрживе стартапе и бизнисе. 

Право на такмичење имали су сви заинтересовани старији од 15 година и могли су да се 

пријаве као појединци или као тимови. За време пријава, пријавило се преко 10 

потенцијалних тимова. Такође, како су тема хакатона и термин “иновација” веома опширни, 

и како неко од потенцијалних такмичара не би био ускраћен своје идеје и одустао од пријаве, 

формирано је 4 области од којих је било могуће изабрати једну и на основу ње, касније 

развијати идеју. Понуђене области биле су: привлачење дигиталних номада, зелена решења, 

здравствени туризам и спортски туризам. Након селекције свих пријава, на OBoost хакатону 

укупно је учествовало 6 тимова (21 такмичар). 

Такмичари су током хакатона имали прилику да своје идеје и предлоге разматрају и размене 

са стручним менторима, којих је укупно било 7. Ментори су били подељени на припадајуће 

менторе (4 члана) и мастер менторе (3 члана). Припадајући ментори су били додељени 

тимовима који су се одлучили за одређену област, док су мастер ментори радили са свим 

тимовима. 

Тимови су током оба дана тамичења развијали своје идејно решење у просторијама 

Региоанлног иновационог стартап центра Чачак, а пре само почетка такмичења су имали 

прилику да се упознају са пројектом ревитализације Овчар Бање и прошетају кроз Овчарско-

кабларски предео. 

Thiago Ferreira, као председник комисије, саопштио је следеће резултате: 

1. место и награду у износу од 50.000 динара, освојио је тим Arch који је развијао 

идеју на задату област: привлачење дигиталних номада 

2. место и награду у износу од 30.000 динара, освојио је тим Localhost8080 који је 

развијао идеју на задату област: здравствени туризам 

3. место и награду у износу од 20.000 динара, освојио је тим МГСС који је развијао 

идеју на задату област: привлачење дигиталних номада 
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Слика  34:  Прва награда 

 

Слика  35: Друга награда 

 

Слика  36:  Трећа  награда 

 

Награде победничким тимовима доделили су председник комисије OBoost хакатона, Thiago 

Ferreira и председница скупштине оснивача Научно технолошког парка Чачак, Милица 

Дачић, док је захвалнице свим учесницима догађаја уручио в.д. директорa Научно 

технолошког парка Чачак, Мирко Пешић. OBoost хакатон завршен је фотографисањем и 

неформалним дружењем, док је цео догађај пропраћен од стране локалних медија. 
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Слика  37:  OBoost хакатон 

 

Локална дебата – „Од мог града мојој земљи“  

Први део односио се на уводне речи и обраћања представнице локалне самоуправе Марије 

Гавриловић, Весне Баур, председнице Удружења пословних жена Надежда Петровић и 

Соње Лицхт, председнице Фондације БФПЕ за одговорно друштво. Други део – Развојни 

потенцијали града Чачка, односно, представљање социо-економских аспеката развоја града 

и примере добре праксе из друштвеног и привредног живота града. У оквиру трећег дела – 

Родна равноправност и друштвена кохезија као предуслов развоја на локалу, чланице 

Удружења пословних жена Надежда Петровић, представнице локалног Центра за социјални 

рад и организација цивилног друштва, као и истакнути чланови заједнице присутни на 

панелу разговарали су о потенцијалима и добробитима која долази са већом родном 

равноправношћу у једној локалној самоуправи, па и друштву у целини. 

Пројекат „Од мог града мојој земљи: како осигурати развој Србије?“ ће трајати 2 године и 

основни циљ је да окупи представнике локалних заједница (локалну самоуправу, невладин 

сектор, истакнуте грађане/ке као и представнике/це националних мањина) како би 

заједничким снагама подстакли дебату на тему препознавања локалних специфичности и 

идентитета као и значаја и улоге локалних заједница у развоју Србије.У оквиру пројекта 

предвиђена је уводна студија; 8 дебата у осам локалних средина, као и завршна 

конференција на којој ће се представити резултати који буду постигнути.Кицк-офф догађај 

биће одржан 25. октобра у Београду.Реализацију овог пројекта подржава немачка Агенција 

за развојну сарадњу – ГИЗ. 

Локална дебата у Чачку била је осма по реду дебата о развоју и препознавању локалних 

потенцијала, након Ужица, Прибоја, Пирота, Зрењанина, Зајечара, Сомбора и Шапца. 
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Слика  38:  Локална дебата ”Од мог града мојој земљи” 

НТП Чачак у посети европске престонице Лувен  

Члан тима НТП- а Чачак, у оквиру пројекта „Пулс Европе“ посетио је Лувен, град у Белгији 

који је проглашен за Европску престоницу иновација за 2021. годину. Током боравка у 

Белгији одржано је неколико презентација и делегација је посетила неколико иновационих 

центара у том граду. 

 

 
Слика  39: НТП Чачак у посети европске престонице Лувен 

Посета делегације НТП Чачак центрима у округу: Регионални иновациони стартап 

центар ”Импулс” 

Циљ посете је фокусиран на упознавање и успостављање међусобне сарадње у области 

иновација, предузетништва, програмских активности и подизању свести друштва о 

постојању стартап центара као активних чинилаца развоја стартап екосистема.  
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Слика  40: НТП Чачак у посети РИСЦ ”Импулс” у ГМ 

 

Посета делегације из Малог Зворника, представници стартап центра Мали зворник 

Циљ посете огледао се у размени знања и искуства, и креирању предлога који могу помоћи 

квалитетнијем придруживању иновационој заједници РИСЦ-а Мали Зворник.  

 

 
Слика  41:  Посета делегације из Малог Зворника  

Посета делегације Пословног инкубатора Ваљево 

Током посете делегације из Ваљева, одржана је презентација НТП- а Чачак. Такође, на 

радном састанку размењена су искуства тимова две организације. 

Циљ посете је јачање међусобне сарадње. 
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Слика  42: Посета делегације Пословног инкубатора Ваљево 

 

Посета делегације НТП Чачак и представника града Чачка иновационим центрима у 

Босни и Херцеговини 

Научно технолошки парк Чачак кроз стални и непрестани развој пројекта Регионалног 

иновационог стартап центра омогућава постављање темеља сарадње са иновационим 

центрима, технолошким парковима и научно-технолошким парковима како у региону, тако и 

у свету. Овај темељ сарадње заснива се на примени иновационе политике, која је 

непресушни извор пословања Научно технолошког парка Чачак и реализује се путем 

програма иновационе делатности, у складу са Законом о иновацином делатностима („Сл. 

Гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013). Припремне активности трајале су у периоду 

од 1.11.2021. до 23.11.2021. године, и цео тим Научно технолошког парка Чачак био је 

укључен. Те активности су подразумевале претходну додатну едукацију и информисање о 

месту посете, креирање садржаја који су представљали НТП Чачак, формирање 

меморандума о сарадњи и све друге које су допринеле квалитетној, конкретној и концизној 

посети иновационим центрима и технолошким парковима у Босни и Херцеговини.  

НТП Чачак је пример успешне и уско повезане сарадње привреде и науке, затим 

научних истраживања кроз развој нових идеја и имплементацију и примену иновативних 

решења, а све са циљем повећања конкурентности регионалне привреде и формирања 

високо-технолошког друштва. Главни задатак иностране посете огледао се у размени знања 

и искуства на пољу пословања са иновацијама, али и у постизању међусобне сарадње 

правних субјеката ове ддве земље.  

Реализација посете одвијала се у претпоследњој недељи месеца октобра, од 24. 

октобра до 26. октобра 2021. године, а делегација се састојала од једанаест делегата. 
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Током посете, делегати су обишли четири организације из области иновационе делатности: 

Град Иновациони центар/Технолошки парк Адреса Датум посете 

Тузла Javno preduzeće „BIT Centar“ d.o.o. u Tuzli Tрг Слободе 16, 75000 Тузла 24.11.2021. 

Бања Лука 
FONDACIJА„INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA“ Др Младена Стојановића 4, 78000 Бања Лука 

24.11.2021. 

Сарајево Association „FabLab“ Змај од Босне 8, 71000 Сарајево 25.11.2021. 

Мостар INTERA Tehnološki park Бишће поље бб, 88000 Мостар 26.11.2021. 

 

Јавно предузеће „BIT Centar“ d.o.o. u Tuzli ( у даљем тексту BIT Centar) - 

 

Слика  43:  Посета Јавног предузећа ”BIT Centar” у Тузли 

Омогућава младим перспективним стручњацима и предузетницима да успоставе и развијају 

своје послове из области ИКТ-а. Сврха инкубатора јесте да асистира и убрза сам процес 

развоја компанија лоцираних у BIT-у. Појединци који имају идеју/пројекaт, људи који су тек 

основали своју фирму или који имају развијену фирму, али желе да прошире тржиште могу 

аплицирати у Bit Centru. Поред канцеларијског простора са савременом опремом Bit centar 

пружа и стручне услуге: пословни консалтинг, пословне тренинге, пословно повезивање, 

трансфер знања и технологија. Интезивно се радило на проширивању просторних 

капацитета у складу са потребама. Bit Centar сарађује са Универзитетом у  Тузли, посебно 

Електротехничким факултетом, на изградњи и селекцији најбољих кадрова из области 

информационо – комуникационих технологија, охрабривању на стартaп пословним 

пројектима, њиховом пословном тренингу и подршци путем SEED Capital фонда.  

Представници овог иновационог центра: 

● Роберт Мартић – директор 

● Ведрана Ајановић – виши стручни сарадник  
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Тренутно се у BIT Centru налази преко 20 компанија које послују унутар инфраструктуре овог 

центра, и преко 200 запослених људи у оквиру тих комапнија. Одрживост BIT Centra огледа 

се кроз активности разних пројеката, а до краја 2021. године, активних има четири. Управа 

се састоји од три члана, а све остале сараднике налазе и користе екстернос, помоћу 

аутсорсинга. Такође, интернационална сарадња им је у фокусу, како са Србијом, тако и са 

државама округа и региона – Македонија, Хрватска, али и Аустрија и Норвешка. Давне 2006. 

године, када се покретала иницијатива око BIT Centrа, оснивачи су били: две Норвешке 

компаније (Норвешка Влада), Град Тузла и Универзитет у Тузли. Паралела са НТП-ом Чачак 

се види на овом примеру -  академска заједница, привреда и Град као кровна институција 

проналазе заједничке интересе и међусобно сарађују.  

Посета је завршена потписивањем меморандума о сарадњи.  

ФОНДАЦИЈА „INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA“ ( у даљем тексту ICBL) 

 

Слика  44:  Посета ICBL-а у Бања Луци 

ICBL је водећа снага у развоју иновативног друштва у РС/БиХ, јака на пољу знања и 

технологије, снага која ствара радна места и богатство. С циљем да постане главни покретач 

иновативног друштва у Републици Српској и повезивања науке и истраживања са пословним 

сектором, ICBL представља темељ иновација, пружајући релевантне услуге инкубације и 

пословног развоја, као и тржишно орјентисаног стручног саветовања, тренинга и 

конференцијских просторија.  

Представници ICBL-а су делегацију НТП-а дочекали спремни и отворени за сарадњу:  

● Драго Гверић -  директор 

● Јована Бранковић – сарадник за финансије 

Оснивачи овог пословног субјекта су: Влада Републике Српске, Град Вања Лука, 

Универзитет Бања Лука, Универзитет Источног Сарајева и Развноја агенција, и такође на 

овом примеру се увиђа уско повезана сарадња привреде и науке, као и Владе и Града као 

кровних институција које омогућавају несметамо и унапређено пословање ових двеју грана. 
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Након презентовања постигнућа овог центра, директор Драго Гверић најавио је следеће: 

Министарство за научнотехнолошки развој високо образовање и информационо друштво 

активно планира изградњу и успоставу научно-технолошких паркова у Бања Луци, и то у 

кампусу универзитета.  

Association „FabLab“ 

 

Слика  45: Посета Association “FabLab” у Сарајеву 

Association „FabLab“ је организација за истраживање и технологију вођена иновацијама која 

развија иновативне и истраживачке платформе с циљем: побољшања истраживачке 

инфраструктуре, развоја најсавременијих технологија и убрзања иновација у БиХ. FabLab је 

независна, непрофитна, невладина и неполитичка организација. Истражује кључне 

трансформативне технологије из Индустрије 4.0 и Индустрије 5.0, са фокусом на адитивну 

производњу (АМ), вештачку интелигенцију (AI), 3Д биоштампање, технологије проширене и 

виртуелне стварности (АР/ВР) и основе из концепата циркуларне економије. Такође, изводи 

истраживања усмерена на мисију која унапређују научна открицћа и технолошке иновације 

стварањем револуционарних технолошких платформи у Босни и Херцеговини. 

Представници FabLab-а:  

● Един Шкаљић -  директор 

● Два стална сарадника 

Овај центар у Сарајеву је део интернационалне мреже FabLab центара, који се баве 

истраживањима, развојим делатностима и подршком студената приликом реализације 

научно-истраживачких пројеката. Тренутно, у FabLab-у се реализује више пројеката везаних 

за 3Д штампу и развијање решења која могу бити од помоћу у различитим сегментима 

људског живота. Такође, FabLab је отворен за екстерне посетиоце и кориснике, који се баве 

научно-истраживачким радом, али организује и програм стручних пракси за 

студенте. Посета је завршена потписивањем мемораднума о сарадњи, која се базира на 

јачању стартап екосистема и иновационе заједнице.  
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INTERA Tehnološki park ( у даљем тексту ТП Интера) 

 

Слика  46:  Посета INTERA Tehnološkom parku у Мостару 

Услуге које пружа:  

● пословни инкубатор (прединкубација,инкубација, виртуелна инкубација и 

coworking) 

● пословни простор(канцеларије/дворане/конференцијске сале) 

● обуке и едукације (пословне вештине, информационе технологије и 

CNC/CAM/CAD/3DP) 

● интернационализација (пословни излог, европска предузетничка мрежа и 

soft landing услуге)  

● подршка женском предузетништву 

Делегацију НТП Чачак дочекао је директор ТП Интера, Ведран Шимуновић, који је 

садржајном презентацијом описао начин пословања овог технолошког парка. Текућа година, 

2021. је десетогодишњица пословања ТП Интера, а главни иницијатор оснивања била је 

Норвешка Влада. Тадашња иницијатива била је да се оснује „зграда са две стотине 

инжењера“, односно високообразованих особа које ће активно радити на истраживањима, 

научним делатностима и производним процесима које се преплићу са иновацијама.  

У оквиру инфраструктуре технолошког парка Интера развија се двадесет пет стартап тимова, 

а период прединкубације траје од три до шест месеци, током кога тимови добијају сталну 

подршку у виду едукације, финансија и усмервања. Стални пројекат који ТП Интера 

организује јесте „Стартап академија“, где се млади тимови пријављују за програм обуке и 

усавршавања, кроз који део тих тимовиа добије подршку за развој својих идеја. Период 

инкубације траје три године, и тренутно ту фазу пролази осам стартап предузећа. Поред 

ових услуга, ТП Интера и пружа услуге коворкинг простора, и тренутно се у капацитету овог 

технолошког парка налази преко тридесет компанија.  

Посета је завршена обиласком капацитета и потиписивањем мемораднума о сарадњи. 

Усвајање знања и модела иновационих центара на територији Босне и Херцеговине, али и 

начина пословања може знатно утицати на побољшање пословних процеса НТП-а Чачак, 
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али и допринети развоју Града Чачка и позицији иновационе делатности у овој средини. 

Такође, потписани меморандуми о срадањи су темељ развоја даље сарадње, трансфера 

знања, трансфера технологија и реализација заједничких пројеката. Циљ је одржавање 

сарадње са горе наведеним центрима, која условљава позиционирање иновационе 

заједнице и стартап екосистема на заслужено место. Поред тога, компаније чланице НТП-а 

Чачак и горе поменутих центара ће имати прилику за упознавање и умрежавање. Град Чачак 

и држава Босна и Херцеговина су направили велики корак остваривањем сарадње између 

правних субјеката чији су оснивачи, јер пословање и међусобна сарадња могу допринети 

положају компанија и њихових запослених.  

 Промоција компаније Natura Eco - представљање „Прото-дома“ 

У НТП Чачак, 02. децембра, на локацији седишта, премијерно је представљена прва 

штампана 3Д грађевина у Југоисточној Европи, стартап компаније Natura Eco. Прото-дом 

одштампан је за свега 21 час и 15 минута, уз помоћ једне машине и два оперативца. Кућа је 

направљена иновативном технологијом и одмах је спремна за живот. Тестирања бетона, од 

ког је кућа грађена, спроведена у сарадњи са Грађевинским факултетом у Београду, 

показала су да је бетон пет пута јачи од обичног и да је прото-дом отпоран на све врсте 

временских непогода. 

 

На свечаном отварању, присутнима су се обратили: Никола Ракић, генерални директор 

компаније Natura Eco, Милош Јовановић, технички директор компаније Natura Eco, Милун 

Тодоровић,  градоначелник Чачка, Милица Дачић, председница оснивача НТП Чачак и 

Мирко Пешић, в.д. директора НТП Чачак. 

 

Штампањем прото-дома, компанија Natura Eco поставила је Србију на светску сцену 3Д 

штампе, раме уз раме са осталим технолошким силама. Представљању прото-дома 

компаније Natura Eco, присуствовало је преко тридесет посетилаца. 

 

 
Слика  47: Тим компаније Natura Eco 
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Шансе и могућности у компанији „Devtech“ 

Дана 03. децембра, у конференцијској сали НТП Стартап центра Чачак, одржано је 

представљање компаније Devtech у виду meetup-a. Присутнима су се, у име компаније 

Devtech, обратили: Милица Паскулов, Милован Милић и Мирјана Тановић, а у име Научно 

технолошког парка Чачак в.д. директора, Мирко Пешић. 

Devtech је растућа компанија из области ИТ-а, која веома успешно послује на просторима: 

Канаде, Холандије, САД-а и Србије. Пружа услуге дигиталног инжењеринга иновативним 

технолошким компанијама широм света, заснованим на развоју и модернизацији софтвера, 

интеграцијама и миграцијама заснованима на Cloud-у.  

Циљ компаније је да до краја 2022. године запосли 100 инжењера на простору целе Србије, 

који ће имати прилику да раде на иновативним пројектима са глобалним технолошким 

компанијама. Meetup компаније Devtech, реализован је у хибридном формату, уживо и 

онлајн. 

 

Слика  48: Шансе и могућности у компанији "Devtech" 

 

Raising Starts meetup 

Током Раисинг Стартс меетуп- а учесници су имали прилику да сазнају више детаља као и 

да чују искуство компаније Зенхире чији је ЦЕО, Владимир Бозовиц, пренео искуства учешћа 

на програму. Такође, присутни су имали прилике да од Јована Јоксимовић чују више о 

значају заштите интелектуалне својине. 

Учешћем у програму стартап тимови и компаније стећи ће неопходна знања и вештине како 

да премосте препреке на путу од иновативне идеје до спремности за инвестиције и излазак 

на глобално тржиште. 

Програм спроводи Научно- технолошки парк Београд у партнерству са Научно- 

технолошким парком Ниш и Научно- технолошким парком Чачак, уз подршку Владе 

Швајцарске. 
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Слика  49: Raising Starts meetup 

Дани каријере 

Дана 08. децембра, на Факултету техничких наука у Чачку одржан је традиционални догађај 

под називом “Дани каријере”, у организацији Студентског парламента Факултета техничких 

наука. Дани каријере, омогућили су студентима да сазнају шта је потребно за успех на 

тржишту рада као и прилику да се упознају са потенцијалним послодавцима и тако стекну 

прве пословне контакте. 

Кроз интерактивну презентацију, главни циљ био је одговорити на питање како препознати 

идеју за успешан бизнис. Такође, презентацијом је представљен: пут развоја НТП Чачак, 

инфраструктурни капацитети, компаније чланице, постигнути резултати, досадашње 

активности, као и тренутни пројекат “Raising Starts”. Догађај “Дани каријере” реализован је 

у хибридном формату, уживо и онлајн. 

 

Слика  50:  Дани каријере 

 

НТП Чачак на светској изложби у Дубаију 

У организацији Привредне коморе Србије организовано је учешће представника институција 

и организација из Србије на Дубаи Еxпо 2020. Током 4. тематске недеље посвећене знању и 

образовању, Дубаи Еxпо 2020 посетили су и представници научно технолошких паркова 

међу којим су били и представници Научно технолошког парка Чачак. Ова тематска недеља 
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одржана је од 13. до 17. децембра 2021. године, током које су организоване бројне 

активности како на павиљону Србије, тако и у другим центрима носиоцима стартап 

екосистема УАЕ. Прва два дана на павиљону Србије одржане су инвестиционе 

конференције, пословни сусрети и појединачни састанци, на којим је присуствовао министар 

просвете, науке и технолошког развоја.   

Привредна делегација Србије коју су чинили представници три научно-технолошка парка и 

један пословни инкубатор, посетили су центре у Дубаиу, Абу Дабију и Шарџа емирату. 

Представили смо се као национална мрежа институција, презентовали постигнуте резултате 

и упознали си се успесима институција у УАЕ који су основани за развој технолошких 

иновација и стартап пословања. Остварени су контакти и отворене могућности сарадње 

институција и стартап компанија. 

 

Слика  51: НТП Чачак на светској изложби у Дубаију 

 

 Иницијатива ”Дигитална Србија” 

У сарадњи са НТП Чачак представници Иницијативе "Дигитална Србија одржали су 

презентацију под називом "Прилике у технолошкој индустрији и стартап екосистему". 

Иницијатива "Дигитална Србија" је невладина и непрофитна организација која тежи развоју 

јаке и глобално конкуренте дигиталне економије у Србији. На путу ка том циљу улажу у 

програме у области формалног и неформалног образовања, развоја стартап екосистема, 

правно-регулаторног оквира, дигиталне инфраструктуре и јавног дијалога о дигиталној 

трансформацији.   

 

 

Слика  52: Иницијатива ”Дигитална Србија” 
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Завршна конференција 

 

Током завршне годишње конференције презентовани су резултати остварени у 2021. години 

и то члановима скупштине оснивача, компанијама чланицама као и другим гостима.  

 

Програм је садржао два дела: први део је био посвећен поздравним речима наших 

сарадника, представника Скупштине оснивача, Града Чачка, и академске заједнице и 

презентовању резултата. У другом делу програма покренута је дискусија о Научно 

технолошком парку Чачак, иновацијама, проблемима са којима се млади сусрећу, као и о 

предлозима за даљи рад. 

 

Слика  53:  Завршна конференција 

У извештајном период евидентно је значајно увећање броја догађаја који директно 

доприносе развоју амбијента за настанак и развој иновација и технолошки компанија. Кроз 

анализу структуре учесника на нашим догађајима добили смо резултате као што је 

приказано на илистрацији 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Илустрација 2: Графички приказ учесника у активностима у организацији НТП Чачак 
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Радови и услуге везани за инфраструктурне садржаје и опрему 

 

Кроз финансијски део извештаја можете видети велики проценат средстава која су 

утрошена у инфраструктурне садржаје, улагање у некретнину, инвентар и сл., како би се на 

што адекватнији начин садржаји привели немени. У наставку овог поднаслова је Табела 

која приказује круцијалне активности везане за улагања у инфраструктуру.  

Реализоване активности НТП-а Чачак Директан резултат за кориснике инфрас. капацитета 

1. Повећање електро-енергетске 

ефикасности  

Повећање енергетске ефикасности у виду уградње енергетско 

ефикасних светиљки.  

2. Репарација електро-инсталација 

мосне дизалице (2t) у хали 

Враћање крана у функционално стање за потребе фирми 

корисница простора. 

3. Набавка и монтажа соларног 

фотонапонског интегрисаног 

система  

Предрадови за постављање опреме соларне која је стављена у 

функцију 

4. Израда виртуелне туре 

инфрастурктурних капацитета и 

садржајних активности  

Боље упознавање са инфраструктурним и техничким 

капацитетима, које је омогућено кроз виртуелне туре, 

омогућено свим  заинтересованима и онлајн.  

5. Изградња соларне електране на 

крову хале 

Повећање енергетске ефикасности, и научно образовна сврха 

(уграђено 76 панела, а снаге 25 kW).  

6. Израда форекс табли за визуелно 

представљање корисника у 

производно-халском простору 

НТП-а Чачак  

Циљ ове активности је боље упознавање посетилаца НТП Чачак 

и корисника,  са принципом рада наших компанија чланица, 

њиховом јединственом понудом и иновативношћу. 

7. Постављање преграда и панела у 

производној хали  

Кроз овај инфраструктурни пројекат извршена је уградња 

панела са циљем брендирања простора и звучне изолованости 

компанија  

8. Унутрашње инсталације 

прикљчак на канализациону 

мрежу у произ. халском простору 

Инфраструктурна адаптација простора у хали како би се 

омогућило штампање прототипа 3Д штампане куће. 

9. Пројекат електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација  

Приказ позиције разводних ормана и шинског развода у 

кранске шине, расветe, оптичкe GPON мрежe, камера  

10. Климатизација и вентилација 

конференцијске сале Стартап 

центра 

Стварање оптималних услова за кориснике и посетиоце 

приликом реализовања догађаја. 

11. Реконструкција трафостанице  За потребе прикључења производно - пословних објеката 

неопходна је изградња  нове трафостанице инсталисане снаге 

2x1000 kVA са транформаторима снаге 1000 kVA.  

12. Уређење паркинга на КП 4606/16 

КО Чачак 

Уређењем паркинга у дижини од 10 метара и ширини од 5 

метара добијено је још 10 паркинг места. 
13. Ремонтовање мосних дизалица (2t) у хали Демонтажа, ремонтовање и прешемирање мосних дизалица након чега ће исте бити 

атестиране.  

Табела 7: Табела са описом радова који су обележили 2021. годину 
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Климатизација и вентилација конференцијске сале НТП СЦ 

Током новембра и децембра 2021. године реализовани су радови на пројекту климатизације 

и вентилације конференцијске сале Стартап центра Научно технолошког парка Чачак (у 

даљем тексту НТП СЦ). Овај пројекат је био од суштинске важности сходно томе да се у 

конференцијској сали Стартап центра током претходне године организовало преко 50 

догађаја како у организацији Научно технолошког парка Чачак тако и у организацији других 

установа и организација. Пројекат је било неопходно реализовати како због актуелних ковид 

мера тако и због обезбеђивања оптималних услова за рад у простору. Количина ваздуха за 

вентилацију износи 45 м3/h свежег ваздуха по особи. Вентилација је реализована помоћу 

рекуператорске јединице којом се убацује свеж ваздух у просторију и одсисава загађен 

ваздух из исте. У саставу јединице налази се плочасти рекуператор са унакрсним струјањем 

којим се енергија одсисног ваздуха предаје свежем ваздуху. Опремљена је потребном 

аутоматиком за рад, филтерима свежег и одсисног ваздуха, вентилаторима, обилазним 

водом рекуператора и електричним грејачима. За убацивање ваздуха у простор сале 

предвиђено је постављање дифузора са пленум кутијама у спуштени плафон просторије. 

Климатизација простора је предвиђена инвертерским сплит климама са унутрашњом 

касетном јединицом. 

Технички подаци: 

Први корак у реализацији пројекта климатизације и вентилације је била израда техничког 

решења тј пројекта машинских инсталација, пројектант Владимир Марјановић, дипломирани 

машински инжењер. На основу  достављених понуда извршен је избор најповољнијег 

извођача, компанија „MCS-SISTEM POŽEGA“ DOO, ул. Николе Пашића 28, Пожега. Радови 

на реализацији пројекта су извршени током новембра и децембра 2021. године. Крајњи 

корак у реализацији пројекта била је фаза испитивања опреме и стављања исте у функцију. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика  54: Изведени радови на систему вентилације и климатизације 

 

 



                                                                                 Извештај о раду Научно технолошког парка Чачак,  за 2021. годину 

 

57 

 

Реконструкцији трафостанице „ЦЕР 1“ 

На локацији некадашње компаније „Цер“, позиционирана је трафостаница која својим 

тренутним карактеристикама не подлеже стандардима и техничким условима 

Електродистрибуције Србије. Превасходно, проблем представљају застарела опрема и 

оштећења инсталација настала услед бомбардовања. Сходно наведеним проблемима и 

недостацима, а упоредо са захтевима компанија чланица НТП Чачак и привредника који 

развијају своје пословање у непосредном окружењу приступило се реализацији пројекта 

изградње нове типске трафостанице (у даљем тексту ТС „Цер 1“). 

Реконструкцијом опреме, односно изградњом нове ТС „Цер 1“ стичу се услови да 

Електропривреда преузме управљање на овом делу дистрибутивне мреже и повећа број 

корисника електричне енергије на локацији некадашње фабрике „Цер“. 

Први корак у реализацији изградње нове трафостанице била је израда идејног пројекта са 

потписом пројектанта Момира Д. Бабића. Након тога, покренута је процедура од стране 

одговорног лица ОДС Драгана Јанковића на основу коју је издато решење о одобрењу 

извођења радова за изградњу трафостанице. Следећи корак у реализацији пројекта, након 

издавања решења за извођење радова, је покретање процедуре јавне набавке где су кроз 

прву фазу обухваћене следеће позиције: 

• Демонтажа постојеће лимене трафостанице, са развезивањем и извлачењем 

постојећих каблова 10 кV и 0,4 Кv са вађењем и одлагањем опреме 

• Испорука и уградња грађевинског дела типске монтажно-бетонске трафостанице 

EBB-D 2х1000 Кva, са одговарајућом атестном и техничком документацијом, са припремом 

терена за уградњу, ископом темеља и завршним уређењем терена 

• Испорука и уградња 10 кV постројења од 6 ћелија, конфигурације: 

водна+водна+трафо+мерна+трафо+водна, испитано по стандарду SRPS 62271-200, са 

одговарајућом атестном и техничком документацијом. 

• Испорука и уградња постројења 0,4 кV састављеног од трафо и изводног поља, са 

сабирницама Еcu 3 x 100 x 10 + 100 x 5 mm 

• Увођење и повезивање постојећих 10 и 0,4 kV каблова, са израдом наставака, 

спојница и кабловских глава 

Укупан износ радова по наведеним позицијама износи 4.183.380,00 динара са ПДВ-ом. 

Избарани извођач радова, са најповољнијом понудом, је компанија „Лозницаелектро“ АД, 

Првог маја бб 15300 Лозница, са којом је закључен уговор, након чега  је достављена 

банкарска гаранција и извршено авансно плаћање у потпуности. Према уговору очекује се 

реализација свих радова у првом кварталу 2022. године. 
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Приказ услуга кроз групе активности  

Поред прва два поднаслова где се може прочитати о конкретним активностима, које су биле 

медијски испраћене и промовисане, као и инфраструктурним садржајима, у наставку је 

Табела, која приказује квантитативно број активности, према групама активности које 

обележавају пословање организације. 

Тип услуге 

 

Опис 

Број 

активности 

  2020. 

Број 

активности 

2021. 

ИНФРАСТРУКТУРНА 

ПОДРШКА  

ПРОГРАМИ 

ПРЕДИНКУБАЦИЈЕ И 

ИНКУБАЦИЈЕ 

Основне услуге НТП Чачак према Закону о иновационој намењене научно 

истраживачким организацијама, истраживачко-развојној или производној 

групацији, стартап тимовима, стартап компанијама и технолошки развојним 

компанијама – члановима НТП Чачак. 

30 35 

ПОДРШКА ПРИСТУПУ 

ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

Подршка и рад са стартап тимовима, стартап    компанијама и технолошко 

развојним компанијама кроз институционализовану подршку и могућност 

аплицирања по различитим Јавним позивима  

35 38 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

Услуга намењена  стартап тимовима  и технолошко- развојним компанијама која 

има за циљ да иновативни пројекти чланица што једноставније дођу до купаца 

и партнера у иностранству; Повезивање са међународним    делегацијама, са    

релевантим организацијама и појединцима из  иностранства који посећују  

Чачак и НТП Чачак. 

 

25 30 

НТП Лаб 

Кроз НТП Лаб врши се иницирање, планирање, реализација, мониторинг и 

контрола непосредне научно-техничке сарадње успешних компанија и 

образовних институција. НТП Чачак усмерен је на развој локалних и 

регионалних капацитета. Опрема која се налази у НТП Лабу је на располагању 

МСП ради истраживања, тестирања, оптимизације,  идеја, а све у циљу 

доказивања концепта (proof of concept), односно реализације одређеног 

поступка или идеје како би се потврдила њена изводљивост, или начелног 

тестирања са циљем провере. 

15 20 

КОНСУЛТАЦИЈЕ 

-ЈАВНИ  ПОЗИВИ- 

 „Јавни позив“-и, за подршку пословању и попуњавање пријавног обрасци и 

правовремене информације о фондовима, јавним позивима. 

Повезивање актера из научно-истраживачког и привредног сектора. 

30 55 

КОНСУЛТАЦИЈЕ  

-РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА- 

Услуга је намењена  стартапима са циљем повезивања чланица  са локалним 

и  међународним стручњацима како би се   разменом знања и искустава 

омогућила  потребна подршка развоју  пословног модела. 

50 60 

УМРЕЖАВАЊЕ 

Убрзање развоја     чланица и смањење времена  потребног за проналазак 

саговорника, будућих сарадника  и партнера (организовање презентација, 

предавања, вебинара и других радних сесија) 

50 60 

B2B САСТАНЦИ 

Радионице, презентације, предавања, b2b, b2s, b2g састанци и слично који се 

организују приликом посета међународних и регионалних партнера, као и 

пратеће активности на пројектима везане за дигитализацију, развој технолошких 

компанија, стартапе  као и чланице. 

13 20 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ 

Праћење позитивних правних прописа. Релевантно и правовремено 

обавештавање корисника о неким од круцијалних измена пословања у области 

иновационог екосистема, потенцијалних олакшица. 

25 20 
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МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ 

Обуке и радионице из свих области у циљу унапређивања и развој компанија, 

организујемо у сарадњи са другим партнерским организацијама, кроз пројектне 

активности и за конкретне потребе фирми чланица. 

59 60 

МАРКЕТИНГ УСЛУГЕ 

Обухвата објављивање  садржаја на друштвеним     мрежама,  медијску  

промоцију, вести и осталог садржаја  везаног за развој         пословања чланица, 

који су  релевантни за циљну групу и ширу заједницу. Друштвене мреже 

(Instagram, Facebook, Linkedin, YT). Рекламирање путем LED екрана (лого, 

делатност, нови производ…) Viber група станара (обавештења, предлози, 

сугестије)…  

50 70 

Укупан број активности  382 468 

Табела 8: Активности у 2020./2021. години_ по групама и квантитативно представљене 

 

Илустрација 3: Приказ обима активности 
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Реализовани пројекти 

Регионални Иновациони Стартап центар НТП Чачак 

Регионални Иновациони Стартап центар је део инфраструктуре Научно технолошког парка 

Чачак, формиран као инсутрумент подршке младим и образованим људима који желе да 

започну и развијају сопствени бизнис и тако остваре своју економску егзистенцију у својој 

земљи. У оквиру пројекта подржаног од стране Кабинета министра за иновације и 

технолошки развој, кључне активности које су реализоване базирају се, пре свега, на јачање 

стартап екосистема, затим, активности које су усмерене на промоцију предузетништва, 

посете других центара за развој предузетништва у региону, са циљем подизања стартап 

заједнице на регионални ниво, као и афирмисања и позиционирања исте, кроз остваривање 

сарадње са тим центрима. Научно технолошки парк Чачак реализацијом пројекта подржаног 

од стране Кабинета министра за иновације и технолошки развој подстиче и унапређује 

активности везане за унапређење иновационе делатности, са фокусом на подршку 

предузетништва. Подршка развоју предузетништва, пре свега код младих и студената, 

охрабривањем предузетничких идеја и оснивањем нових компанија, као и подстицање 

трансфера знања у комерцијализацији технолошких иновација и идеја и стварање центра 

будућег развоја иновационе културе  су тренутно неке од најважнијих активности Научно 

технолошког парка Чачак и реализују се кроз подржан пројекат. У складу са планом 

реализације, одобреним акционим планом и буџетом до сада су реализоване активности 

везане за промоцију стартап екосистема, умрежавање и ширење заједнице. Такође, 

настављен је рад са већ постојећим стартап тимовима који се развијају уз подршку НТП 

Чачак. На тај начин је настављен развој стартап екосистема у региону Чачка. Током непуних 

шест месеци реализације пројекта, кроз активности НТП Стартап центра било је укључено 

више од 600 младих из Чачка али и региона. Детаљнија листа активности које су реализоване 

представљена је кроз табелу у наставку.  

 

„Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” 

Aктивности пројектa „Технопарк Србија 2“ умногоме утичу на развој капацитета НТП Чачак. 

Кроз више десетина сусрета са екстерним консултантима и запосленима у НТП Београд, тим 

НТП Чачак имао је прилику да унапреди своје знање и стекне нове вештине. Учествовањем 

на радионицама и консултацијама са екстерним консултантима и тимом НТП Београд, НТП 

Чачак тим је добио прилику да развија своје интерне капацитете, стекне јаснију слику о 

целом екосистему, организацији и оно најзначајније, унапреди начин рада са комапнијама 

чланицама и свим корисницима. Радом на развоју пословног модела са екстерним 

експертом, запослени су имали прилике да директно учествују у формирању три важна 

документа, Пословни модел, Опис услуга и Акциони план. Информације које се тичу заштите 

интелектуалне својине, софтлендинг-а, евалуације чланица значајно су допринеле јачању 

капацитета тима. Низ предавања које је спровео господин Kamran Houshang Pour значајно 

су допринела унапређењу знања из области заштите интелектуалне својине. Поред тога, 

НТП Чачак имао је прилике да сарађује са регионалним консултантом који је одржао бројне 

састанке са руководством организације и представницима оснивача као и са осталим 

стејкхолдерима. Као резултат процеса креирања пословног модела, формирано је шест 

програма који ће кроз пакет услуга бити понуђени корисницима: Програм Прединкубације, 

Програм Инкубације, Програм softlanding, Innovation Bridge програм Програм подршке 
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извозу и Програм IQ. Кроз акциони план пословања предвиђена је динамика развоја и 

имплементација остала три програма. 

Документ је усвојен од стране скупштине оснивача НТП Чачак и активно се ради на његовој 

реализацији. 

Крајем новембра 2021. године расписан је нови позив за Raising Starts 2.0, програм подршке 

стартапима у оквиру пројекта. НТП Чачак, као партнер на пројекту, имао је значајну улогу у 

представљању и промоцији програма, пре свега у региону Западне Србије. Месецима пре 

расписивања позива, тим НТП Чачак активно је радио на креирању свести, информисању 

потенцијалних апликаната као и креирању нових стартап тимова који би били потенцијални 

кандидати за овај програм. Кроз активности повезивања са иновационим центрима у 

Западној Србији, организацијом хакатона и другим програмским активностима, значајно је 

повећан број иновативних тимова којима је било могуће приступити директно приликом 

промоције програма.  

Током децембра месеца, главни фокус тима био је представљање програма и директно 

информисање иновативних субјеката. У том периоду остварени су следећи резултати:  

1. Организован је Raising Starts meetup у просторијама НТП Чачак на којем је 

представљен програм заинтересованим лицима. Онлајн и уживо је догађај пратило 

14 људи а одржан је 07.12. 2021. године.  

2. Програм је презентован на још шест догађаја који су окупљали различите циљне 

групе али оне потенцијално заинтересоване за програм. Овим активностима, за 

програм је сазнало више од 80 људи.  

3. Активна кампања на друштвеним мрежама која је била вођена од стране тима НТП 

Београд. Кампања је донела одличне резултате. Број људи до којих је садржај доспео 

односи се на више хиљада, посредством канала НТП Чачак.  

4. Сарадња са партнерским организацијама. Током децембра месеца, више од 15 

партнерских организација је подржало промоцију Raising Starts програма и то на 

различите начине као што су објаве на друштвеним мрежама, веб сајтовима, мејлинг 

листе, директне промоције итд. Међу њима су пословна удружења, други иновациони 

центри у региону, студентске и омладинске организације и сл.  

5. Медијски наступ - у поменутом периоду, готово све локалне медијске куће су пренеле 

вест о програму, како кроз видео прилоге тако и кроз тектове за дигиталне и 

штампане медије.  

 

 

“DIH²”  

“DIH²” (ДИХ²) је пројекат у оквиру програма Horizon 2020 који финансира Европска Унија, а 

води га“Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy”, а састоји се од 35 европских партнера. 

Конзорцијум укључује мрежу од 25 ДИХ- ова (дигитално иновационих хабова) из 25 

различитих земаља. Његова визија је изградња одрживе паневропске мреже која ће убрзати 

размену знања и технологије међу роботским дигиталним чвориштима за иновације (ДИХ-

ови), посебно тамо где то олакшава употреба најновијих робота и технологије у агилној 

производњи широм ЕУ. 

https://www.vttresearch.com/en


                                                                                 Извештај о раду Научно технолошког парка Чачак,  за 2021. годину 

 

62 

 

Чланови ДИХ² мреже развијају технологију роботике која мења агилност производње у 

малим и средњим предузећима (МСП) и подстичу економски раст широм Европске уније. 

Улога ДИХ² је да олакша везе које ће омогућити агилну производњу у фабрикама у којима је 

неопходна брзина и свестраност. Мрежа ДИХ² ће остати активна након пројекта ДИХ² и 

олакшати и убрзати размену знања и технологије у роботици. 

Предности придруживања ДИХ² мрежи су: 

• Приступ ексклузивним алатима, попут тржишта знања за роботику - РАМП - и приступ 

објектима који нуде техничке и нетехничке услуге, 

• Приступ активној ДИХ² заједници ДИХ -ова, која пружа подршку и стручност у пословним, 

технолошким и екосистемским услугама везаним за индустрију роботике, 

• Шанса за блиску сарадњу са већ успостављеним члановима ДИХ² мреже, 

• Позиви за учешће на ДИХ² конвенцијама и догађајима, 

• Експерименти преноса технологије, који раде директно са малим и средњим предузећима 

која се суочавају са изазовима агилности. 

 

 

 ИТ преквалифијација 

 

Факултет техничких наука у Чачку (ФТН Чачак) као носилац програма у сарадњи са Научно 

технолошким парком Чачак уз подршку Владе РС и УНДП-а реализовао је још један циклус 

ИТ преквалификација за кандидате из више градова Србије. Настава се одржавала „online” 

у организацији ФТН Чачак, а сарадња је успостављена са ИТ компанијама где су 

реализоване стручне праксе након којих се пружају могућности полазницима за 

запошљавање. 

Циљ програма је оспособљавање полазника да могу самостално да израде апликације ниске 

и средње комплексности и да стекну потребна знања и вештине за израду савремених, 

динамичких веб сајтова и апликација. 

Кроз сваки годишњи програм је укључено 40 полазника подељених у две групе: Java и Java 

Script. Осим поменута два наставна програма полазницима је омогућено да развију и 

унапреде меке вештине према Програму развоја меких вештина насталих у Научно 

технолошком парку Чачак. Поред едукације НТП Чачак пружа могућности свим полазницима 

да стечено знање примене кроз сопствене стартапе и технолошке иновације. 
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III Структура прихода и расхода  

Приходи  

 

Приходи су током 2021. године, остварени према три основа и то:  

1. Према Уговору о дотацији са Градом Чачком, број 401-20/2021-II од 18. јануара 

2021. године и Анекса Уговора о дотацији из 2021. године 

у укупном износу од 20.400.000,00 РСД 

 

2. Према Уговору о начину коришћења, динамици исплате и контроли наменског 

трошења средстава буџетске субвенције доо НТП Чачак за 2021.годину, са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Владе Републике Србије, 

број 451-03-21/2021-16/7 од 10. фебруара 2021 године ,  

у укупном износу од 10.000.000,00 РСД 

 

3. Остваривањем прихода у складу са Уговорима о инфраструктурној подршци и 

пословној инкубацији са корисницима услуга НТП Чачак 

 у укупном износу од око 10.200.000,00 РСД 

 

У Табели у наставку приказани су извори прихода, и то према Плану и програму рада 

НТП Чачак за 2021. годину и реализацији истог. 

 

 
Табела 9: Приказ прихода остварених  током 2021. године кроз субвенције и дотације, и приход из пословања друштва НТП 

Чачак3 

 
3 Подаци су представљени према ванбилансној евиденцији  

Приходи 

Финансијски план

за 2021. годину у 

000  РСД

Остварени приходи 

у периоду од 

01. 01. до 31.12.2021. 

године у 000 РСД 

1

Приходи по основу  услуга пословне инкубације

(стартап и технолошки развојне компаније) 4600 4600

2 Приходи по основу услуга coworking простора 100 100

3

Приходи по основу накнаде заједничких трошкова 

(струја, грејање, обезбеђење објекта) 5500 5520

4 Укупни приходи из пословања НТП Чачак (1+2+3) 10200 10220

5 Учешће МНТПР за 2021. годину 10000 10000

6 Учешће Града Чачка за 2021. годину 20400 20380

УКУПНО (4+5+6+7) 40600 40600
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Расходи  

 

Реализација трошкова, који су покривени средствима Града Чачка се реализовала у складу 

са позицијом Остале текуће дотације и трансфери (финансирање рада НТП Чачак), шифра 

подекономске класификације 00 , Функционална класификација  490, Раздео 10,  Позиција: 

139, Извор финансирања 01 

 

У Табели су приказани трошкови према групама активности и учешћу Града Чачка, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и средстава НТП Чачак. 

 
Табела 10: Приказ расхода за 2021. годину према групама трошкова за према сва три извора Прихода 

 

 

Илустрација 4: Учешће буџетских средстава у укупним расходима НТП Чачак у приоду 2021. године 

У Табели у наставку, су представљени трошкови покривени из буџета Града Чачка, по 

основу:  

1. План и програм рада Научно технолошког парка Чачак доо за 2020. годину, број 

706 од 18. децембра 2019. године  и  

2. План и програм рада доо Научно технолошког парка Чачак за 2021. годину, број 

843. од 16. децембра 2020. године.  

 у 000 РСД

Град Чачак МПНТР Сопствена Град Чачак МНТПР Сопств. 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 2,685.00 850.00 1,610.00 225.00 31.66 59.96 8.38

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 7,415.00 1,080.00 4,700.00 1,635.00 14.57 63.39 22.05

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА 

И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
9,080.00 6,780.00 0.00 2,300.00 74.67 0.00 25.33

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 2,910.00 1,670.00 190.00 1,050.00 57.39 6.53 36.08

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА(инсталација 

гаса, енергетска ефикасност, проширење 

и реновирање објекта, опрема и сл)

10,400.00 7,300.00 0.00 3,100.00 70.19 0.00 29.81

ТРОШКОВИ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 6,910.00 2,700.00 2,500.00 1,710.00 39.07 36.18 24.75

Укупно расходи 40,600.00 20,380.00 10,000.00 10,220.00 50.20 24.63 25.17

 у %

Учешће према извору 

средстава у укупним 

трошковима пословања Финансијски план 2021. 

ОПИС

 у 000 РСД

Реализација плана  према 

извору финансирања 
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Бр 

конта 

(1) 

 

Опис трошка (2) 

Реализација 

 ГРАД 2020. г 

(3) 

Реализација  

ГРАД 2021. г 

(4) 

51 Трошкови материјала  (512+513+514) 2,504,970.72 1,976,052.76 

512 Трошкови канцеларијског материјала, материјала за одржавање 

хигијене, режијског материјала итд. 

456,025.75 309,419.45 

5121 Трошкови инвентара и опреме 0.00 533,407.92 

513 Трошкови горива и енергије (5131+5132+5134) 927,451.66 1,080,725.39 
5131 Трошкови ел. Енергије 795,366.87 338,780.42 

5132 Трошкови горива за аутомобил 132,084.79 236,734.57 

5134 Трошкови гаса 0.00 505,210.40 

514 Трошкови осталог материјала одржавање некретнина 1,121,493.31 52,500.00 

52 Трошкови зарада, уговора, накнада трошкова и друга примања 
4(520+521+526+528+529) 

4,974,554.16 6,780,327.55 

520-

524 

Трошкови бруто зарада и уговора  3,600,187.40 5,418,879.19 

528 Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга 629,676.50 439,353.56 

521 Трошкови доприноса на терет послодавца 571,790.41 784,696.62 

526 Трошкови Скупштине оснивача 0.00 0.00 

529 Остали лични расходи(дневнице, превоз и остала лична примања) 172,899.85 137,398.18 

53 Трошкови производних услуга (531+532+535+536+539) 3,297,760.62 5,885,294.32 

531 Трошкови интернета и телефона 380,348.86 426,076.08 

532 Трошкови одржавања службеног аутомобила и опреме, некретнина 25,196.84 57,080.57 

5321 Трошкови текућег одржавања 1,169,459.28 180,314.66 

5329 Трошкови везани за пројекат Трафостанице 0.00 4.183.380.00 

535 Трошкови огласа, промотивног материјала, рекламе 877,242.00 284,843.00 

536 Суфинансирање развојних пројеката 431,142.95 100,000.00 

539 Трошкови осталих производних услуга (комуналне услуга, регистрација 

возила, трошкови ауто пута и трошкови осталих производних услуга) 

414,370.69 653,600.01 

54 Трошкови амортизације 0.00 0.00 

55 Нематеријални трошкови (550+551+552+553+555+5551+559) 4,222,411.50 5,737,028.59 

550 Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених 117,600.00 68,685.00 

550 Трошкови адвокатских услуга 0.00 0.00 

550 Трошкови књиговодствених услуга, услуга ревизије и услуга 

консалтинга 

329,514.75 274,764.00 

550 Трошкови  осталих услуга (трошкови обезбеђења и чишћења) 125,854.00 771,797.43 

550 Трошкови стручних лица 0.00 0.00 

550 Трошкови организација семинара, обука, презентација, предавања 262,481.83 503,154.31 

5509 Трошкови транспортних услуга 0,00 0,00 

551 Трошкови репрезентације 5,849.26 64,220.00 

552 Трошкови премија осигурања 6,794.00 84,003.24 

553 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0.00 5,000.00 

555 Трошкови пореза и накнада 0.00 0.00 

5551 Трошкови  накнада за увођење гаса 0.00 286,104.00 

 
4 НТП Чачак је запослио и ангажовао лица у складу са три добијене сагласностима Министарства финансије  и то: "51 Број: 112-2778/2021, од 30.03.2021. ", "51 Број: 112-

6093/2021, од 29.06.2021. " и "51 Број: 112-9916/2021, од 27.10.2021." 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/GU/PPR%202020/IZMENE%20working.xlsx%23'Izmene%20i%20dopune%202020.'!_ftn1
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559 Остали непоменути трошкови 5 2,925,110.66 2,942,862.00 

5599 Остали нематеријални трошкови (огласи у штампи, таксе, претплате и 

др. нематеријални трошкови) 

449,207.00 736,438.61 

УКУПНО 14,999,697.00 20,378,703.22 

Табела 11: Приказ буџетских средстава Града Чачка, утрошених у 2020. и 2021. години 

 

 

 

 

  

 

 

 
Илустрација 5: Приказ расхода НТП Чачак, из дотација Града Чачка,  према групама трошкова у 2020. и 2021. године 

 

IV. Кадровски капацитети НТП Чачак 
 

У НТП Чачак на дан 31.12.2021. године запослено је 6 (шест) висококобразованих лица, 

према Уговору о ППП је ангажовано 1 (једно) лице. Кроз пројекат Старатап центар НТП Чачак 

на основу Уговора о делу било је ангажовано 1 (једно) лице и ангажовано преко Омладинске 

задруге 2 (два) лица.  

Према сагласностима из периода пре 2021. године, 2 (два) лица су запослена на неодређено 

време и то в.д директора, по струци дипломирани инжењер електротехнике, и стручни 

сарадник у области економије, дипломирани економиста (смер финансије).  Према  

добијеним сагласностима из 2021. године, запослени су на одређено време: инжењер за 

инвестиције и IT, дипломирани правник и извршни асистент. Као пројект менаџер (preseed 

officer  према дефинисаном називу позиције, у оквиру пројекта) је запослен дипломирани 

економиста (смер менаџмент) и финансира се средствима пројекта Технопарк Србија 2. 

Уговором о ППП пословима ангажован је сарадник за техничку подршку инжењеру за 

инвестиције и IT, а путем Омладинске задруге ангажована су два сарадника студента, док је 

преко пројекта Стартап центар НТП Чачак, било ангажовано једно лице по Уговору о делу. 

 

 
5 Током  2021. години, са ове позиције су покривени трошкови  вентилације и климатизације, на локацији Трг народног устанка 2, Чачак (опредељене просторије Града 

Чачак, корисне површине од 620m2 , за Стартап центар НТП Чачак према Уговору 401-481/2019-II од 22.08.2019. године) 

2,504.97

4,974.55

3,297.76

4,222.41

14,999.70

1,976.05

6,780.33

5,885.29

5,737.03

20,378.70

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И УГОВОРА

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

Приказ трошкова у ооо рсд _ период 2020 и 2021. години 

2021 2020
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Табела 12: Спецификација добијених сагласности у 2021. години 

 

Табела 13: Структура запослених и радно ангажованих на дан 31.12.2021. године 

Стручна 

спрема 

Број 

систематизованих 

извршилаца на 

свим радним 

местима 

Број 

запослених 

на 

неодређено 

време 

Број 

запослених на 

одређено 

време у 

својству 

приправника 

Број запослених на 

одређено време по 

било ком основу 

(изузев у својству 

приправника) 

Број лица 

ангажованих ван 

радног односа 

Висока  10  2    4  4 

Виша           

Средња           

Нижа           

Укупно  10  2    4  4 

Rb

Datum i broj 

 saglasnosti Trajanje saglasnosti 

Broj mesta 

neodrđeno 

Broj 

mesta 

odredjeno 

Broj 

mesta za 

UG PPP Omladinska Ukupno 

1

51 Broj: 112-2778/2021

Datum: 30.03.2021. 

Od 01.04.2021 do 

31.07.2021. godine 0 2 1 0 3

2

51 Broj: 112-6093/2021

Datum: 29.06.2021. 

Od 01.07.2021 do 

31.12.2021. godine 0 2 0 1 3

3

51 Broj: 112-9916/2021

Datum: 27.10.2021.

Od 01.11.2021 do 

31.12.2021. godine 0 2 0 2 4

0 6 1 3 10Ukupno: 

Saglasnosti za zapošljavanje i radno angažovanje, 01.01.2021. do 31.12.2021. godine










































