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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број и 108/2018, 63/2019 и 85/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016)  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.12.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА „ТЕХНОПАРК СРБИЈА 2 – ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА КРОЗ РАЗВОЈ 

ТЕХНОЛОШКИХ ПАРКОВА“ (2019-2023) 
 

I Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Технопарк Србија 2 - подстицање извоза кроз развој 
технолошких паркова“ (2019-2023).  
II Град Ниш обезбедиће суфинансирање пројекта „Технопарк Србија 2 - подстицање извоза кроз 
развој технолошких паркова“ (2019-2023) кроз субвенционисање рада Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“, чији је један од оснивача Град Ниш.  

Овај пројекат  преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
спроводи Научно технолошки парк Београд, а суфинансирају Влада Швајцарске конфедерације и 
Град Ниш преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“. 
III Општи циљ пројекта је унапређење конкурентности привреде и повећање извоза 
високотехнолошких компанија из Србије, кроз даље унапређење услуга Научно технолошког парка 
Београд за успостављање и развој високотехнолошких извозно-оријентисаних компанија, са једне 
стране, а са друге стране кроз омогућавање научно-технолошким парковима у градовима Ниш и 
Чачак да пружају такве услуге на основу модела Научно технолошког парка Београд.  
 Специфични циљ пројекта је обезбеђивања елементарних услова за рад Научно технолошког 
парка Ниш и спровођење пројектних активности. 
IV Носилац и спроводилац пројекта је Научно технолошки парк Београд, а партнер на пројекту  
је Град Ниш преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“.  
 Време реализације пројекта је 4 године. 
V Укупна вредност пројекта на територији Града Ниша је 1.220.000,00 ЦХФ (134.000.000,00 
динара). Влада Швајцарске конфедерације суфинансира пројекат средствима у износу од 620.000,00 
ЦХФ (68.000.000,00динара), а Град Ниш суфинансира пројекат кроз субвенционисање рада Друштва 
са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“ средствима у износу од најмање 
600.000,00 ЦХФ (66.000.000,00 динара).  
VI Финансијске обавезе Града Ниша преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“ у периоду од 2020. до 2023. године у износу од најмање 600.000,00 ЦХФ 
(66.000.000,00 динара) се односе на допринос кроз опремање простора за стартапове (канцеларије, 
конференцијска салу, дељење простора, заједнички простор), канцеларије за менаџмент, плате за 
директора и запослене, буџет за режијске трошкове, ИКТ опрему и широкопојасну интернет везу. 
 Нефинансијске обавезе Града Ниша преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“ се односе на креирање услова за подизање свести и промоцију културе 
иновација, развој Научно технолошког парка Ниш у складу са примерима добре праксе на 
професионалној основи, развој технопредузетништва код младих и запошљавање нових сарадника и 
запослених на основу јасних критеријума и квалификација у циљу обезбеђеивања елементарних 
услова за рад Научно технолошког парка Ниш и спровођење пројектних активности. 
VII За ову намену нису потребна додатна финансијска средства у буџету Града Ниша, већ су 
средства обезбеђена кроз субвенционисање рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“, Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину,  у износу од 25.000.000,00 
динара на позицији 393, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, од чега је најмање 16.500.000,00 динара намењено за реализацију овог 



пројекта. Буџетима за 2021., 2022. и 2023. годину ће се предвидети за сваку годину најмање по 
16.500.000,00 динара за реализацију овог пројекта, као део укупног субвенционисања рада Друштва 
са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“. 
VIII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, потпише Споразум о спровођењу пројекта 
„Технопарк Србија 2 - подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ (2019-2023). 
IX  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи Града Ниша - 
Секретаријату за финансије и Друштву са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк 
Ниш“ да реализују ово решење. 
X Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша – Секретаријату за финансије и Друштву са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“. 
                                                                
 
                                                                    Образложење 
 

Пројекат „Технопарк Србија 2 - подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ (2019-
2023), преко преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије спроводи 
Научно технолошки парк Београд, а суфинансирају Влада Швајцарске конфедерације и Град Ниш 
кроз субвенционисање рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк 
Ниш“. 
 Општи циљ пројекта је унапређење конкурентности привреде и повећање извоза 
високотехнолошких компанија из Србије, кроз даље унапређење услуга Научно технолошког парка 
Београд за успостављање и развој високотехнолошких извозно-оријентисаних компанија, са једне 
стране, а са друге стране кроз омогућавање научно-технолошким парковима у градовима Ниш и 
Чачак да пружају такве услуге на основу модела Научно технолошког парка Београд.  
 Специфични циљ пројекта је обезбеђивања елементарних услова за рад Научно технолошког 
парка Ниш и спровођење пројектних активности. 

Носилац и спроводилац пројекта је Научно технолошки парк Београд, а партнер на пројекту  
је Град Ниш преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“. 

Време реализације пројекта је 4 године. 
Укупна вредност пројекта на територији Града Ниша је 1.220.000,00 ЦХФ (134.000.000,00 

динара). Влада Швајцарске конфедерације суфинансира пројекат средствима у износу од 620.000,00 
ЦХФ (68.000.000,00динара), а Град Ниш суфинансира пројекат кроз субвенционисање рада Друштва 
са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“ средствима у износу од најмање 
600.000,00 ЦХФ (66.000.000,00 динара). 
 Влада Швајцарске конфедерације финансира консултације, ментортво, обуке и pre-seed 
финансирање, обезбеђивање почетног капитала итд. у износу од 620.000,00 ЦХФ, кроз Научно 
технолошки парк Београд што покрива саветовање за развој и промовисање пословног модела за 
будући Научно технолошки парк Ниш, саветовање за развој капацитета Стартап центра Ниш за 
пружање подршке компанијама у промоцији извоза и обуке и менторинг за pre-seed финансирање 
стартапова у почетној фази. 

Финансијске обавезе Града Ниша преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“ у периоду од 2020. до 2023. године у износу од најмање 600.000,00 ЦХФ 
(66.000.000,00 динара) се односе на допринос кроз опремање простора за стартапове (канцеларије, 
конференцијска салу, дељење простора, заједнички простор), канцеларије за менаџмент, плате за 
директора и запослене, буџет за режијске трошкове, ИКТ опрему и широкопојасну интернет везу. 
 Нефинансијске обавезе Града Ниша преко Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“ се односе на креирање услова за подизање свести и промоцију културе 
иновација, развој Научно технолошког парка Ниш у складу са примерима добре праксе на 
професионалној основи, развој технопредузетништва код младих и запошљавање нових сарадника и 
запослених на основу јасних критеријума и квалификација у циљу обезбеђеивања елементарних 
услова за рад Научно технолошког парка Ниш и спровођење пројектних активности. 
 За ову намену нису потребна додатна финансијска средства у буџету Града Ниша, већ су 
средства обезбеђена кроз субвенционисање рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“, Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину,  у износу од 25.000.000,00 
динара на позицији 393, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 



предузећима и организацијама, од чега је најмање 16.500.000,00 динара намењено за реализацију овог 
пројекта. Буџетима за 2021., 2022. и 2023. годину ће се предвидети за сваку годину најмање по 
16.500.000,00 динара за реализацију овог пројекта, као део укупног субвенционисања рада Друштва 
са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“. 
 Град Ниш је један од оснивача Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки 
парк Ниш“ и Скупштина Града Ниша је 29.11.2019. године донела Одлуку о приступању оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“ (бр. 06-1150/2019-12-02).   

На основу Уговора о оснивању, оснивачи Друштва су: 
1. Република Србија, чији је оснивачки улог 40% 
2. Град Ниш,  чији је оснивачки улог 40% 
3. Универзитет у Нишу, чији је оснивачки улог 20% 

Град Ниш ће, сразмерно и заједно са осталим оснивачима, учествовати у финансирању овог Друштва, 
те је због тога за субвенционисање пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно 
технолошки парк Ниш“ Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину предвидео 25.000.000,00 
динара. Град Ниш ће поступати у сагласности са одлукама које ће органи овог Друштва доносити и 
на тај начин учествовати у суфинансирању па за ову намену нису потребна додатна финансијска 
средства у буџету Града Ниша, већ су средства обезбеђена кроз субвенционисање рада Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Ниш“, Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. 
годину,  у износу од 25.000.000,00 динара на позицији 393, економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, од чега је најмање 16.500.000,00 
динара намењено за реализацију овог пројекта. Буџетима за 2021., 2022. и 2023. годину ће се 
предвидети за сваку годину најмање по 16.500.000,00 динара за реализацију овог пројекта, као део 
укупног субвенционисања рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк 
Ниш“. 

Будући да ће Град Ниш, као један од оснивача учествовати у раду овог Друштва, на тај начин 
стичу се услови да учествује и у финансирању пројекта у периоду од 2020. до 2023. године 
''Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова''. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за обезбеђивање услова за 
рад Научно технолошког парка у Нишу, Градско веће Града Ниша је донело решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Број: 1378-16/2019-03 
У Нишу,   27.12.2019. године 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 


