Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Научно-технолошки парк Нови Сад д.о.о.
Фрушкогорска 1, 21102 Нови Сад

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ТЕХНОЛОШКО-РАЗВОЈНЕ КОМПАНИЈЕ

Заинтересована предузећа могу се пријавити за чланство у Научно-технолошком парку Нови Сад (НТП Нови
Сад), попуњавањем следећег обрасца и достављањем доленаведених прилога.
Сва поља за попуњавање у обрасцу су обавезна.
Уколико:
• предузеће (домаће или страно) оснива ново правно лице, у складу са условима Јавног позива, које ће
у НТП Нови Сад спроводити програм, потребно је да се развојни капацитети демонстрирају путем
потенцијала матичног предузећа, док се планирани програм рада – који ће спроводити ново правно
лице у НТП Нови Сад – образлаже посебно у секцији 5 овог обрасца;
•

предузеће које конкурише основано је пре мање од три (3) године од дана подношења пријаве и
самим тим не поседује податке о свом пословању за период који се тражи у овом обрасцу, потребно
је попунити образац подацима који су доступни, а као прилог пријави може доставити релевантне
податке и референце матичног предузећа уколико је у питању ћерка компанија неког страног или
домаћег предузећа;

•

предузеће које конкурише је новооснована компанија (домаћа или страна) и самим тим не поседује
податке о свом пословању за период који се тражи у овом обрасцу, потребно је да попуни уводни део,
секцију 5 овог обрасца и приложи документа означена са *, а да свој развојни капацитет докаже у
одељку 5.5 или додатним референцима својих партнера/инвеститора.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ТЕХНОЛОШКИ ПРОФИЛ
Назив предузећа:
Адреса/седиште:
Матични број:

Година оснивања:

Адреса интернет презентације:
Контакт особа:

Електронска пошта:

Телефон:

Мобилни телефон:

Власништво:

Приватно

Државно

Мешовито

Правна форма:

Ортачко друштво

Командитно
друштво

Акционарско друштво

Друго:

Друштво са
ограниченом
одговорношћу

Микро и мало
предузеће

Средње предузеће

Величина предузећа:
Сектор у ком предузеће послује:

Велико предузеће

Информационо-комуникационе технологије
Биомедицина
Нови материјали и нанонауке
Заштита животне средине и климатске
промене
Енергетика и енергетска ефикасност
Пољопривреда и храна
Други (навести који):

Кратак опис чиме се предузеће бави, са акцентом на компатибилност са областима рада дефинисаном
Стратегијом:

Предузеће основано пре више од две године:
• Предузеће које своје пословање планира да у потпуности пребаци у НТП Нови Сад 
• Већ основана ћерка фирма / огранак / пословна једница у Србији 
• Матично предузеће које за спровођење програма у НТП Нови Сад оснива ћерку фирму /
огранак / пословну јединицу у Србији 
Новоосновано предузеће:
• Предузеће које своје пословање планира да у потпуности пребаци у НТП Нови Сад 
• Већ основана ћерка фирма / огранак / пословна једница у Србији 
• Матично предузеће које за спровођење програма у НТП Нови Сад оснива ћерку фирму /
огранак / пословну јединицу у Србији 








2. ИНОВАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
2.1 Наведите податке о учешћу појединих производа/услуга предузећа у приходу предузећа у претходнe три
године (упишите проценат учешћа у приходу предузећа у претходним годинама):
г-3
г-2
г-1
Врста производа/услуге (дати податке за
Иновативан
Учешће у укупном приходу
најважније производе и услуге
(да/не):
производа / услуга
1
појединачно – до 5)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2.2 Наведите колико сте укупно улагали у истраживање и развој у односу на укупан приход (процентуално, по
годинама):
г-3
г-2
г-1
%
%
%
2.3 Наведите да ли је ваше предузеће у претходне три године:
Да
Не
1) Регистровало патент
2) Заштитило индустријски дизајн
3) Заштитило жиг
4) Заштитило ауторско право

1Више информација о производима/услугама можете навести у референцама предузећа у развоју нових/побољшаних производа, процеса и услуга, које се
достављају као прилог Обрасцу.

3. САРАДЊА И ПОВЕЗАНОСТ ПРЕДУЗЕЋА С НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ СЕКТОРОМ
3.1.Да ли је Ваше предузеће у претходних пет година имало уговорену сарадњу с научноистраживачким
организацијама – институтима и/или факултетима ради развоја иновативних производа и услуга.
Ако је Ваш одговор „ДА”, наведите те организације и опишите остварену сарадњу.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Облик сарадње:
Истраживање и развој
Опремање и индустријски
инжењеринг
Успостављање производње
и претпроизводни развој
Маркетинг за нове
производе
Прибављање неуграђене
технологије
Прибављање уграђене
технологије
Дизајн

Назив институције:

Период:

Кратак опис:

8) Остало
3.2.Сарадња с научноистраживачким организацијама – институтима и/или факултетима ради развоја
иновативних производа и услуга – наведите да ли планирате овакав тип сарадње у наредних пет година и
опишите облик сарадње (до 1.000 карактера).

4. КАДРОВСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРОФИЛ

4.1 Наведите број запослених у претходне три године:
г-3

г-2

г-1

г-3

г-2

г-1

Укупан број запослених
Број запослених с високом стручном спремом
4.2 Наведите укупан приход у претходне три године :
На домаћем тржишту (ЕУР)
Извоз (ЕУР)
4.3 Наведите кадровски и финансијски потенцијал програма у наведеном периоду:
Тренутни и пројектовани број запослених на програму који се спроводи у НТП

г

г+1

г+2

г

г+1

г+2

Укупан број запослених
Број запослених с високом стручном спремом
Тренутни и пројектовани приход у наведеном периоду
На домаћем тржишту (ЕУР)
Извоз (ЕУР)

5. ДОСАДАШЊИ И ПЛАНИРАНИ РАСТ КОМПАНИЈЕ
5.1

Кратак опис програма који ће ваше предузеће спроводити у НТП Нови Сад (до 2.500 карактера)

5.2

Производ/услуга/процес који развијате с посебним нагласком на фазу развоја у којој је програм сада
(до 2.500 карактера)

5.3

Структура и капацитет менаџмент тима (до 2.500 карактера)

5.4

Тржиште, циљани корисници – опишите на који начин Ваш производ/услуга одговара потребама
тржишта и ко су циљани корисници, као и могућности за комерцијализацију програма (до 2.500
карактера)

5.5

Финансијска средства – наведите потребна и расположива средства са изворима финансирања
(до 2.500 карактера)
Расположива средства
Потребна средства
Извори финансирања
Сопствена средства

5.6

Кључни ризици (до 1.000 карактера)

5.7

Оријентација компаније ка извозу и страним тржиштима (до 2.000 карактера)

Кредити и други
извори

НАВЕДИТЕ ЗАШТО СМАТРАТЕ ДА ЈЕ ВАША КОМПАНИЈА ДОБАР КАНДИДАТ ЗА ЧЛАНСТВО У НТП Нови Сад
(до 1.500 карактера):

Уз Образац, потребно је доставити следеће прилоге:
1. редовне годишње финансијске извештаје за претходне три године (у случају предузећа која су
основана након периода за које се траже финансијски извештаји, доставити финансијске
извештаје за онај број година колико предузеће послује);
2. референце предузећа у развоју нових/побољшаних производа, процеса и услуга:
- ћерке фирме/огранци/пословне јединице, које су млађе од три године на дан подношења
пријаве могу доставити референце матичног предузећа;
- новооснована предузећа достављају референце које се односе на потенцијалне инвестиције
и/или пословна партнерства и слично;*
3. кратке биографије кључних чланова тима који ће – уласком у НТП Нови Сад – спроводити
предложени програм; *
4. изјаву о прихватању услова конкурса, с датумом, потписом и печатом одговорног лица;*

Име и презиме одговорног лица: _____________________________

Функција: ____________________________________
Контакт информације: _____________________________________

ИЗЈАВА
о прихватању услова конкурса

У име
(назив и седиште привредног субјекта)
и у својству заступника наведеног привредног субјекта који подноси пријаву на Јавни позив
технолошко-развојним компанијама за чланство у НТП Нови Сад (у даљем тексту „Подносилац
пријаве”), потврђујем:
•
•
•
•
•
•
•

да су сви подаци наведени у пријавном обрасцу истинити;
да је подносилац пријаве сагласан са условима Јавног позива технолошко-развојним
компанијама за чланство у НТП Нови Сад;
да је подносилац пријаве измирио све обавезе по основу пореза и доприноса;
да подносиоцу пријаве пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера
забране обављања делатности;
да над подносиоцем пријаве није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
да подносилац пријаве није предмет покретања судског поступка;
да особе које имају овлашћење представљања, право управљања или контроле над
подносиоцем пријаве, нису били предмет пресуде за превару, корупцију, учешће у
криминалним организацијама, прању новца или било којој другој нелегалној активности.

Овим изјављујем и да је подносилац пријаве сагласан с тим да НТП Нови Сад вреднује нашу
пријаву у складу с групама критеријума наведеним у Јавном позиву и да на основу тога донесе
одлуку о прихватању или неприхватању пријаве.

У

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног заступника

