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Тип уговора:

Уговор о раду на одређено време

Почетак трајања уговора:
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Време трајања пробног рада:

4 месеца
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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 спин-оф
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.
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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
Вођење и управљање радом Стартап центра ДОО Ниш на пројекту „Подизање капацитета Центра
за иновативно предузетништво младих“ кроз пружање инкубацијске подршке иновацијама
корисника. Рад на повећању видљивости Стартап центра ДОО Ниш како у Републици Србији
тако и у региону како би потенцијални корисници препознали његове активности и предности
пружених услуга. Стални контакт са иновативним предузећима, као и са истраживачима у
региону, у циљу спознаје њихових потреба и спречавања препрека у даљем развоју Стартап
центра ДОО Ниш и његових корисника. Подстицање и подршка оснивању нових иновативних
предузећа. Подучавање корисника у пословању и пружање менторске подршке у области општег
менаџмента. Процена потенцијала иновација, нових идеја и технолошких решења за
комерцијализацију. Вођење нових предузећа кроз процес оснивања привредног друштва/правног
лица уз помоћ стручног сарадника у области привредног права и интелектуалне својине.
Тражење оптималних извора финансирања иновативних предузећа и помоћ у обезбеђивању
потребних финансијских средстава предузећима. Интензивно подржавање квалификованих
МСП-а да постану иновативнија и да као резултат уводе нове производе, услуге или нове процесе
у сарадњи са Стартап центром ДОО Ниш. Обезбеђивање финансијске одрживости Стартап
центра ДОО Ниш. Подстицање активности везаних за паметну специјализацију у релевантној
области експертизе, развијањем партнерстава са предузећима како би се капитализовала
истраживања на факултетима и повећале предузетничке активности. Изградња системске шеме
подршке корисницима. Управљање комерцијалним и сарадничким могућностима Стартап
центра ДОО Ниш у складу са приоритетима Владе РС у области иновација и Фонда за
иновационе делатности.
КЉУЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ И ДУЖНОСТИ






Обезбеђује уговорене резултате и исходе пројекта „Подизање капацитета Центра за
иновативно предузетништво младих“ (у даљем тексту Пројекат), блиско сарађујући са
директором и особљем Центра, академским особљем, истраживачким институтима,
истраживачким групама, МСП и мултидисциплинарним тимовима;
Управља, прати и израђује извештаје, захтеве, реализује буџет по Пројекту како би се
задовољили услови прописани Пројектом;
Спроводи улоге ПР-а на Пројекту;
Припрема оперативни план рада Стартап центра ДОО Ниш, укључујући краткорочне,
средњорочне и дугорочне пројекције, уз подршку стручног сарадника у области
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привредног права и интелектуалне својине и стручног сарадника за маркетинг и
књиговодствене услуге и надзор директора;
Припрема садржаје Стартап центра ДОО Ниш и активности за подршку иновацијама;
Развија и оптимизује процесе, процедуре и системе управљања Стартап центром ДОО
Ниш како би ефикасно припремали и реализовали програми рада;
Координира процесом припреме и спровођења програма обуке и увежбавања корисника
Стартап центра ДОО Ниш у домену менаџмента, маркетинга, управљања финансијама,
преговарања, истраживања тржишта, заштити интелектуалне својине, комерцијализацији
иновације и других области, уз подршку тима Стартап центра ДОО;
Регрутује и подржава МСП у складу са потребама за изградњу иновативних
новооснованих (спин-оф) компанија и осталим могућностима за сарадњу;
У сарадњи са академском заједницом стимулише аплицирање за ЕУ средства за
истраживање и развој и обезбеђује студентима стручну праксу у иновативним МСП;
Обучава кориснике Стартап центра ДОО Ниш како да обезбеде неопходна средства за
стимулисање својх иновација у раној фази развоја;
Пружа подршку студентима техничке струке у развоју иновативних идеја и јачању
предузетничких потенцијала, до развијања сопственог бизниса кроз старт-ап и спин-оф
компаније;
Пружа подршку студентима факултета друштвених наука, који желе да развијају своје
креативне предузетничке идеје, а које је могуће пласирати на инострана тржишта
(извозни потенцијал);
Пружа подршку иновативним новим малим предузећима, до 2 године старости, у
пословању, умрежавању и развијању извозног потенцијала;
Развија и повећава број сарадничких односа са предузећима, партнерима за реализацију,
и другим релевантним заинтересованим странама;
Блиско сарађује са центрима изврсности, иновационим центрима и секторским центрима
из академске заједнице за подршку иновацијским потребама МСП-а.
Идентификује академске истраживачке снаге ангажоване на другим пројектима и
усклађује их са потребама МСП-а кроз размену иновација/знања;
Води евиденцију и припрема садржаје за коришћење простора Центра за промоцију
друштвено-одговорних некомерцијалних активности Стартап центра ДОО Ниш у циљу
стварања иновационог екосистема у Центру;
Представља Стартап центра ДОО Ниш на догађајима, манифестацијама и фестивалима;
Активно ради са тимовима академске заједнице и средњих школа како би се дефинисао
системски оквир за сарадњу Стартап центра ДОО Ниш и система образовања, уз
координацију са тимом Центра;
Остварује блиску сарадњу са универзитетима, факултетима и средњим школама у циљу
припреме и развијања иновативних догађаја и радионица за вођење МСП, како би се
представили алати и технике паметних специјализација и иновација;
Развија релевантне маркетиншке и комуникацијске стратегије, медија план, укључујући
видео записе, саопштења за јавност и студије случајева у партнерству са маркетинг
менаџером како би се промовисао Стартап центар ДОО Ниш као институција за трансфер
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знања и технологија на релацији универзитети и успешне МСП са једне и корисници
Центра са друге стране;
Предузима друге обавезе које могу бити потребне у складу са улогом.



КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИИВАТИ ПРИЛИКОМ УЖЕГ ИЗБОРА
КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ:
КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЗНАЊЕ И ИСКУСТВО
Основно
•
Одговарајућа диплома са стеченим високим образовањем на основним академским
студијама;
•
Искуство од најмање једне година на пословима општег менаџмента;
•
Искуство од најмање једне године у пружању стручних услуга подршке развоју
предузетништва;
•
Пословна оштроумност и искуство комбиновано са искуством у развијању послова
(предлози, преговори);
•
Искуство и евиденција о припреми и управљању сложеним буџетима, управљању
особљем и пројектима и финансијско извештавање;
•
Искуство у управљању пројектом и/или слично искуство у управљању;
•
Одлично коришћење писаног и говорног енглеског језика;
Пожељно
•
Постдипломске квалификације
•
Разумевање и искуство у раду са сектором иновација и органима за финансирање
иновација;
ВЕШТИНЕ, СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Основно
•
•
•
•
•
•
•

Способност за успостављање јаких односа са заинтересованим странама,
пословном заједницом и вишим руководиоцима МСП и факултетима;
Искуство у развоју пословања и размени знања ангажовањем у стратешким и
оперативним структурама;
Способност у обављању више послова истовремено и пружању сложених и
прилагођених флексибилних решења пословања;
Комуникационе, преговарачке и презентационе вештине и способност
промовисања широком опсегу публике;
Способност израде и преговарања о уговорима, споразумима о поверљивости и
сарадњи;
Способност рада у тиму;
Искуство у управљању професионалним тимовима;

Пожељно
•
Организација и одржавање радионица и пословне подршке МСП-има
•
Искуство у раду и управљању сложеним и захтевним односима у оквиру мрежа
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Радно 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 )

Наведену документацију доставити, у року од осам дана од дана објављивања конкурса, 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 менаџмента и консалтинга 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

вези

конкурса

могу

се

добити

упитом

на

адресу:

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.

