Центар за иновативно предузeтништво младих Стартап центар ДОО НишЦрвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш)
СТРУЧНИ САРАДНИК У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА И ЗАШТИТЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЦЕНТРУ ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
МЛАДИХ СТАРТАП ЦЕНТРУ ДОО НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ (СТАРТАП ЦЕНТАР ДОО
НИШ)
Локација :

Ниш, Србија

Рок за аплицирање :

23.12.2018.године

Тип уговора:

Уговор о раду на одређено време

Почетак трајања уговора:

15.јануар 2019.године

Време трајања пробног рада:

4 месеца

Време трајања укупног уговора :

15 месеци

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
„Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш“ (Стартап центар
ДОО Ниш) је основан крајем 2017.године, као заједничка иницијатива Града Ниша и
Електронског факултета Универзитета у Нишу, и представља први овакав простор направљен
у Србији. На основу резултата рада, Центар треба да постане модел и пример за друге центре
оваквог типа који би се формирали широм Србије. Такође, формирање Центра је прва фаза
пројекта успостављања „Научно–технолошког парка Ниш“, за који се очекује да ће бити
оперативан у другој половини 2020.године.
Стартап центар ДОО Ниш доприноси позиционирању град Ниш као регионалног центра
напредних технологија, у циљу динамичног развоја иновативних технологија, интернационалне
промоције пројеката и компанија региона Јужне и Источне Србије, као и јачања глобалне
конкурентности Града Ниша, Региона Јужне и Источне Србије и Републике Србије. Стартап
центар ДОО Ниш представља подршку развоју предузетништва, пре свега младих и студената,
кроз охрабривање предузетничких идеја и оснивање нових фирми, подстицање трансфера
знања у комерцијализацији технолошких иновација и идеја и стварање епицентра развоја
Научно – технолошког парка Ниш. Циљ оснивања и функционисања Стартап центра ДОО Ниш
је стварање услова и креирање амбијента за развој иновативних стартап компанија, као и спиноф тимова са потенцијалом да прерасту у будуће станаре Научно – технолошког парка Ниш, и
самим тим поспешивање раста сектора МСП, запошљавања, спречавање одлива мозгова и
унапређивање инжењерског образовања.
Стартап центра ДОО Ниш пружа услуге коришћења пословног простора и опреме, као и
административне, техничке и друге услуге, новооснованим и потенцијалним предузетницима
или иновационим организацијама. Примарна улога Стартап центра ДОО Ниш је да, кроз сет
услуга, подстиче креирање успешних предузећа, са тежњом да што пре буду финансијски
ликвидна и конкурентна, а самим тим и самоодржива. Уз то, Стартап центар ДОО Ниш
представља ефикасан инструмент у трансферу технологије повезивањем научног сектора и
индустрије и да у значајној мери допринесе развоју нових, иновативних производа и
активности у оквиру предузећа корисника.
Пројекат „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“ је финансијски подржан од стране
Града Ниша.
Подршка Града Ниша пројекту не подразумева сагласност са свим резултатима и производима пројеката. Град Ниш
не преузимају одговорност за било какву штету која је произашла из активности финансираних пројеката.

Центар за иновативно предузeтништво младих Стартап центар ДОО НишЦрвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш)
Стартап центар ДОО Ниш реализује пројекат „Подизање капацитета Центра за иновативно
предузетништво младих“, финансијски подржан од стране Града Ниша са циљем да се:
1) подигну капацитети Стартап центра ДОО Ниш уписом у Регистар иновационих
делатности у складу са Законом о иновационој делатности као пословно-технички
инкубатор,
2) брендира Стартап центар ДОО Ниш као место иновативних идеја, услуга и производа,
3) пружи подршка новим и постојећим станарима у развоју иновативних идеја и јачању
предузетничких потенцијала, до развијања сопственог бизниса, подршка у пословању,
умрежавању и развијању извозног потенцијала.

СВРХА РАДНОГ МЕСТА
Као део тима Стартап центра ДОО Ниш, стручни сарадник у области привредног права и
заштите интелектуалне својине у Центру за Иновативно предузетништво младих Стартап
центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш) пружа подршку у оснаживању
станара Стартап центра ДОО Ниш кроз иновативна и ефикасна решења која подржавају
интелектуалну својину (ИП) и правним пословима Стартап центра ДОО Ниш у скопу пројекта
„Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“. Стручни сарадник
директно ради са станарима на пружању менторске подршке у области интелектуалне својине
као и на пружању подршке у вођењу новог предузећа кроз процес оснивања привредног
друштва/правног лица. Стручни сарадник треба да познаје предности и недостатке одређених
начина заштите права интелектуалне својине и утврђује стратегију за сваки од случајева
станара Стартап центра ДОО Ниш. Задужен је за стварање правног оквира за умрежавање
партнера у трострукој спирали (трипле хелиx) – академских кругова, привреде и локалне
самоуправе и подстиче и подржава пројекте сарадње који се остварују у блиској сарадњи са
тимом Стартап центра ДОО Ниш. Са оснивачима Стартап центра ДОО Ниш реализује
трансфер знања, врши процену и евалуацију технологије и даје савете о технологији. Од
стручног сарадника се очекује да усмерава станаре кроз лавиринт сложености које се налазе на
пресеку закона, технологија, усаглашености и сигурности и припрема документацију у области
привредног права за потребе Стартап центра ДОО Ниш:
1.
2.
3.
4.
5.

правна акта Стартап центра ДОО Ниш
документацију за јавне позиве за станаре
документацију за одабир станара
закључење уговора са станарима и
правно-формално праћење реализације уговора са станарима

Идеални кандидат треба да покаже равнотежу између стручности предмета, иницијативе,
тачности, само-мотивације, организације и артикулисати и прецизне комуникације. Искреност,
професионалност и креативност су важне особине за успех у овој улози.
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Града Ниша.
Подршка Града Ниша пројекту не подразумева сагласност са свим резултатима и производима пројеката. Град Ниш
не преузимају одговорност за било какву штету која је произашла из активности финансираних пројеката.
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Одговорност за припрему програма обуке станара у области привредног права и
интелектуалне својине;
Израда упоредноправне анализе прописа из области интелектуалне својине, жига или
пријаве дизајна и њихове примене;
Припрема пројектног задатка за студије и друге стручне материјале из области заштите
интелектуалне својине станара Стартап центра ДОО Ниш;
Анализа домаће и стране судске и управне праксу у области примене прописа о заштити
интелектуалне својине за појединачне предмете станара и давање правних савета;
Пружање помоћи у вођењу посебних управних поступака у случају конкретних пријава
патената станара Стартап центра ДОО Ниш: утврђивање јасности пријаве патента, њене
подобности за пријаву, постојеће стање технике, установљавање новости, инвентивног
нивоа и индустријске применљивости конкретног проналаска;
Помоћ у припреми оперативног плана рада Стартап центра ДОО Ниш, укључујући
краткорочне, средњорочне и дугорочне пројекције, уз подршку стручног сарадника у
области менаџемнта и консалтинга и стручног сарадника за маркетинг и
књиговодствене услуге и надзор директора;
Развијање и припрема документације из области привредног права за потребе Стартап
центра ДОО Ниш, оптимизирање процеса, процедура и система управљања Стартап
центра ДОО Ниш како би се ефикасно припремили и реализовали програми подршке
старанима и програми развоја Стартап центра ДОО Ниш;
Припрема документације за јавне позиве за станаре, документације за одабир станара и
закључење уговора и правно-формално праћење реализације уговора са станарима;
Пружање подршке демонстрацији производа станара, тренинзима у вези одређених
производа станара;
Рад са и асистирање станарима у разумевању њиховог случаја за тражењем сличности
свог производа у бази интелектуалне својине;
Пружање активне подршке тиму Стартап центра ДОО Ниш у области права у раду са
тимовима Универзитета и тимовима средњих школа како би се дефинисао системски
оквир за сарадњу Стартап центра ДОО Ниш и система образовања;

КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ПРИЛИКОМ УЖЕГ ИЗБОРА
КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ:
КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЗНАЊЕ,ИСКУСТВО
Основно:
 Одговарајућа диплома права са стеченим високим образовањем на основним
академским студијама;
 Најмање једна година искуства у привредном праву;
 Минимум једна година искуства у преговарању са екстерним субјектима, попут
клијената, добављача или трећих лица;
Пројекат „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“ је финансијски подржан од стране
Града Ниша.
Подршка Града Ниша пројекту не подразумева сагласност са свим резултатима и производима пројеката. Град Ниш
не преузимају одговорност за било какву штету која је произашла из активности финансираних пројеката.
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Пословна оштроумност и искуство комбиновано са искуством у развијању послова
(предлози, преговори);
Искуство у раду на уговорима;
Добра упућеност у правила и процедуре управних агенција.

Пожељно:
 Искуство у заштити интелектуалне својине;
 Постдипломске квалификације.
ВЕШТИНЕ, СПОСОБНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Основно
 Способност за успостављање јаких односа са заинтересованим странама, пословним
заједницом и вишим руководиоцима МСП и факултетима;
 Искуство у припреми документације за пословање предузећа;
 Способност
у обављању више послова истовремено и пружању сложених и
прилагођених флексибилних решења пословања;
 Комуникационе, преговарачке и презентационе вештине;
 Способност израде и преговарања о уговорима, споразумима о поверљивости и
сарадњи;
 Само-покретач способан да буде део тима;
 Оријентисаност на пружање услуге клијентима и сагледавање детаља;
Пожељно


Одржавање радионица и пружање пословне подршке.

Радо време
Рад на одређено време са почетком радног односа од 15.јануара 2019.године до 15.априла
2020.године
Ова позиција је планирана за пуно радно време и од одабраног кандидата се очекује да ради
37.5 сати недељно.
Додатне информације
Ова позиција је кључ успеха Центра за иновативно предузетништво младих Стартап центар
ДОО Ниш“ (Стартап центар ДОО Ниш). Ову позицију ће подржати шири тим Стартап центра
ДОО Ниш и директор, као и Надзорни одбор Стартап центра ДОО Ниш који ће радити заједно
како би се дала подршка успешном спровођењу програма.
Како послати пријаву:
Уз пријаву кандидати прилажу и:
 оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и
 радну биографију у формату Еуропас
(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions/templates/doc )
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Наведену документацију доставити, у року од 16 дана од дана објављивања конкурса,
послати на адресу:
Електронски факултет Универзитета у Нишу
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија
за
„Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш“
(Стартап центар ДОО Ниш)
за
„Конкурс за ангажовање стручног сарадника у области привредног права и заштите
интелектуалне својине у Центру за иновативно предузетништво младих Стартап центру
ДОО Ниш (Стартап центар ДОО Ниш)“
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити
разматране.
Додатне информације у
startup_info@elfak.ni.ac.rs
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