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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) 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, на седници одржаној дана 27.02.2012. године, 
доноси, 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о измени става III, IV и 
V Решења Градоначелника о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Покретање 
другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за информационо-комуникационе 
технологије Инкубатор центра у Нишу“ број: 2939/2009-01 од 11.11.2009. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Градско веће Града Ниша је закључком број 1561-7/2009-03 од 10.11.2009. године 
предложило Градоначелнику Града Ниша да донесе Решења о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта ''Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за 
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу''. Градоначелник 
Града Ниша је донео решење бр. 2939/2009-1 дана 11.11.2009. године којим Град Ниш 
прихвата учешће и суфинансирање овог пројекта. Уговором број 01-889/09 од 24.11.2009. 
године, о поступку и начину суфинансирања и учешћа Града Ниша у пројекту, предвиђено је 
да су обавезе Града Ниша у 2009. години да обезбеди суфинансирање предметног пројекта. 
 С обзиром да од дана потписивања Уговора о поступку и начину суфинансирања и 
учешћа у пројекту „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за 
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“, није дошло до 
решавања имовинско-правног статуса објекта у коме је смештен Инкубатор центар, што се 
кључно одразило на релизовање предвиђених пројектних активности, а пре свега на 
инфраструктурне радове на санацији пословног објекта Инкубатор центра, извршена је 
ревизија пројекта. Ревизијом пројекта је продужен рок реализације пројекта са 5 на 7 година, 
увећана вредност пројекта и повећан износ средстава којим Град суфинансира пројекат. 

На основу свега напред изнетог, Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику 
да донесе решење о измени става III, IV и V Решења Градоначелника о прихватању учешћа и 
суфинансирање пројекта „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за 
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“ број: 2939/2009-01 
од 11.11.2009. године. 

Измене се односе на време трајања пројекта, укупну вредност пројекта и висину 
средстава којима Град Ниш суфинансира пројекат. 

Према ревизији пројекта „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање 
Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“ укупна 
вредност пројекта износи 567.936 €. Средства која ће носилац пројекта обезбедити из 
сопствених извора и од партнера износе 148.131€. Град Ниш суфинансира пројекат 
средствима у износу од 419.805 € у динарској противвредности по средњем курсу Нaродне 
банке Србије на дан уплате, а по годинама: 



 
 
 
 

Година Износ потребних средстава  
(у дин) 

Износ потребних средстава  
(у Еур) 

2009. 2.367.945 23.679
2010. 4.600.009 46.000
2011. 9.536.019 95.360
2012. 12.364.518 123.645
2013. 5.518.600 55.186
2014. 5.912.591 59.126
2015. 1.680.944 16.809

Укупно 41.980.526 419.805
 

Имплементација овог пројекта ће допринети покретању другог инкубационог циклуса и 
успостављању сектора за ИКТ у Инкубатошшр центру доо Ниш, у спрези са релевантним 
институцијама и Управама Града Ниша, што ће утицати на подстицај предузетништва, 
креирање нових радних места, подстицај конкурентности у региону, развој иновација и 
високих технологија, комерцијализацију иновација и повећање искоришћавања постојећих 
потенцијала Инкубатор центра, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да у 
складу са својим овлашћењима, донесе Решење о измени решења Градоначелника Града 
Ниша о учешћу и суфинансирању пројекта „Покретање другог инкубационог циклуса и 
оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“ 
број: 2939/2009-01 од 11.11.2009. године. 
 
 
Број: 146-3/2012-03 
У Нишу, 27.02.2012. године  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                   мр Милош Симоновић 


