
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

Градско веће  

 

 

На основу члана 59 Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 11.01.2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е О СПРЕМНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ“ 

 

I Град Ниш исказује спремност за припрему и реализацију пројекта „Научно-

технолошки парк Ниш“. 

II Циљ пројекта је унапређење конкурентности Града Ниша, валоризација и развој 

потенцијала за развој напредних технологија, анимирање младих средњошколаца на 

опредељење за техничке науке у циљу повећања броја и квалитета студената на техничким 

факултетима, стална промоција и комерцијализација науке и промоција иновативности у 

циљу повећања броја нових стартапова и спинофова и јачање конкурентности привреде 

региона кроз генерисање већег броја патената и иновативних производа и услуга постојећих 

малих и средњих предузећа, а кроз стварање синергије повезивања науке, образовања и 

привреде. 

 III Носилац реализације пројекта је Град Ниш, а пројекат финансира Влада 

Републикае Србије. 

IV Пројекат се реализује у три фазе и то: 

1. Изградње и формирања Студентског креативног центра (СКЦ) у згради Електронског 

факултета. 

2. Изградње Вишенаменске лабораторијске ламеле у склопу Електронског факултета (SOS-

RIDE (Smart Open Space for Research, Innovation, Development and Education); 

3. Изградње и формирања научно технолошког парка (НТП Ниш) у непосредној близини 

комплекса техничких факултета и школа (Електронски факултет, Машински факултет, 

Грађевинско-архитектонски факултет, Висока техничка школа струковних студија, 

Електротехничка школа, Машинска школа и Грађевинска школа) 

V Обавеза Града Ниша је да финансира и изради пројектну документацију, која је 

услов за реализацију пројекта, и то: 

- Урбанистички пројекат са пројектом препарцелације; 

- Прилагођавање и израда неопходне пројектно-техничке документације-Прерада 

постојећег Главног пројекта (Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење радова 

и др.); 

- Прибављање Локацијских услова; 

- Прибављање одговарајућег решења о потреби израде Процене утицаја на животну 

средину; 

- Прибављање Грађевинске дозволе; 

VI Налаже се Градској управи Града Ниша- Секретаријату за планирање и изградњу, 

Секретаријату за имовину, Секретаријату за заштиту животне средине, ЈП Дирекција за 

изградњу Града Ниша и ЈП Завод за урбанизам, да у оквиру својих надлежности реализују 

ово Решење. 



VII Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица 

за имплементацију пројеката, прати реализацију и управља пројектом. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У циљу унапређења индустрије напредних технологија, Град Ниш исказује спремност 

за припрему и реализацију пројекта „Научно-технолошки парк Ниш“. 

Циљ пројекта је унапређење конкурентности Града Ниша, валоризација и развој 

потенцијала за развој напредних технологија, анимирање младих средњошколаца на 

опредељење за техничке науке у циљу повећања броја и квалитета студената на техничким 

факултетима, стална промоција и комерцијализација науке и промоција иновативности у 

циљу повећања броја нових стартапова и спинофова и јачање конкурентности привреде 

региона кроз генерисање већег броја патената и иновативних производа и услуга постојећих 

малих и средњих предузећа, а кроз стварање синергије повезивања науке, образовања и 

привредестварање техничких услова за привлачење инвестиција на територији Града Ниша. 

Носилац реализације пројекта је Град Ниш, а пројекат финансира Влада Републике 

Србије. 

Услов за реализацију пројекта је израда пројектно-техничке докуменатције која 

обухвата: 

- Урбанистички пројекат са пројектом препарцелације; 

- Прилагођавање и израда неопходне пројектно-техничке документације-Прерада 

постојећег Главног пројекта (Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење радова 

и др.); 

- Прибављање Локацијских услова; 

- Прибављање одговарајућег решења о потреби израде Процене утицаја на животну 

средину; 

- Прибављање Грађевинске дозволе 

Град Ниш је у обавези да изради и финансира пројектну документацију из тачке пет 

овог решења. 

Налаже се Секретаријату за планирање и изградњу, Секретаријату за имовину, 

Секретаријату за заштиту животне средине, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и ЈП 

Завод за урбанизам, да у оквиру својих надлежности реализују ово Решење. 

Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за 

имплементацију пројеката, прати реализацију и управља пројектом. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални 

економски развој Града, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 

решења. 

 

 

 

Број: 22-2/2017-03 

У Нишу,   11.01.2017. године                            

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    

                                                                                                         Дарко Булатовић 


