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 На основу члана 20. тачка 9. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 21. тачка 10. и члана 56. Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 92/2010) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 30.08.2011. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу“. 

II Пројекат већински финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, у 
сарадњи са „ЈУП истраживање и развој“ д.о.о, преко Европске инвестиционе банке, а у 
оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“.  

III Партнери на пројекту су Град Ниш и Универзитет у Нишу. Време трајања пројекта 
је од новембра 2010. године до новембра 2012.године. 

III Вредност пројекта је 10.000.000.€. Учешће Града Ниша у пројекту огледа се у 
обавези да обезбеди издавање свих неопходних дозвола и сагласности, као и да сноси 
трошкове њиховог обезбеђивања. 

IV Овим закључком ставља се ван снаге Закључак Градског већа Града Ниша број 
426-15/2011-03 од 21.04.2011.године о приступању Града Ниша процесу оснивања „Научно-
технолошког парка Ниш“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат „Научно-технолошки парк у Нишу“ је део пројекта „Истраживање и развој у 

јавном сектору“ који суфинансира и спроводи Република Србија, Министарство просвете и 
науке, на основу финансијског уговора између Републике Србије и Европске банке. 

Финансијским уговором „Истраживање и развој у јавном сектору“ између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке  је предвиђена изградња Нучно-технолошког парка у 
Нишу као прва фаза пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“. 

На основу Закључка Владе Републике Србије број 48-1471/2010 од 25.02.2010.године 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (сада Министарство просвете 
и науке) задужено је да располаже буџетским средствима прибављеним по основу 
финансијског уговора. 

Одлуком Владе РС број 02-5424/10 од 22.07.2010.године, ради извршавања обавеза по 
основу финансијског уговора од стране Владе основано је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о, 
ради обављања послова управљања пројектом, као и других послова  у складу са наведеном 
одлуком. 

Дана 18.10.2010.године закључен је Протокол о реализацији и финансирању пројекта 
„Научно-технолошки парк у Нишу“ као подпројекат пројекта „Истраживање и развој у 
јавном сектору“  између Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (сада 
Министарство просвете и науке), Града Ниша и Универзитета Ниш. Протоколом су одређене 
права и обавезе потписника протокола. 

 



Према овом Протоколу Град Ниш је у обавези да за потребе реализације пројекта 
обезбеди издавање свих неопходних дозвола и сагласности, у складу са законом, као и да 
сноси трошкове њиховог обезбеђивања. 

Вредност пројекта је 10.000.000,00 €. Временски период реализације пројекта је од 
новембра 2010. године до новембра 2012.године. 

Пројекат „Научно-технолошки парк у Нишу“ је значајани за развој Града Ниша, па 
Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, 
донесе решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројеката. 
  
 
 
Број: 744-11/2011-03 
У Нишу, 30.08.2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
   
           

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 


