РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 106/2019) 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 15.07.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне конкурентности
Нишавског округа“
I
Град Ниш као партнер на пројекту прихвата учешће и суфинансирање пројекта
„ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне конкурентности
Нишавског округа“, који суфинансира Развојна агенција Србије (РАС) кроз спровођење
Програмa за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном
нивоу, а који има за циљ унапређење економског и регионалног развоја кроз јачање
међуинституционалне сарадње и капацитета АРРА и ЈЛС.
II
Општи циљ пројекта је стварање иновативног модела регионалне конкурентности на
примеру пилот иновационог екосистема Нишавског округа користећи предности и
могућности које пружају паметна специјализација и географска концентрација.
III
Регионална развојна агенција Југ је водећи партнер на пројекту, а Град Ниш је
партнер на пројекту, у складу са Уговором о оснивању конзорцијума у циљу сарадње
партнера на пројекту „ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне
конкурентности Нишавског округа“, број 3609/2019-01 од 11.09.2019. године.
Време реализације пројекта је 18 месеци.
IV
Укупна вредност пројекта је 4.420.958,00 динара, без ПДВ-а.
Развојна агенција Србије (РАС) суфинансира пројекат средствима у износу од
1.994.538,00 динара без ПДВ-а. Наведени износ Развојна агенција Србије преноси
Регионалној развојној агенцији Југ доо, која део средстава у износу од 691.000,00 динара без
ПДВ-а преноси Граду Нишу за реализацију пројектних активности. Регионална развојна
агенција Југ доо Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 518.780,00 динара без
ПДВ-а, а Град Ниш средствима у износу од 1.907.640,00 динара без ПДВ-а, од чега
360.000,00 динара представља неновчано учешће кроз рад запослених у органу јединице
локалне самоуправе на пројекту, док новчано суфинансирање износи 1.547.640,00 динара без
ПДВ-а. Новчано учешће Града Ниша са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.995.368,00 динара и у
ову суму улази и ПДВ на износ од 691.000,00 динара који Развојна агенција Србије преко
Регионалне развојне агенције Југ доо трансферише Граду Нишу.
V
Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину, на
позицији 392, економска класификација 424 – специјализоване услуге (апропријација
намењена за реализацију Форума напредних технологија) у износу од 2.686.368,00 динара, од
чега је износ од 1.995.368,00 динара из извора 01 – приходи из буџета, док је износ од
691.000,00 динара из извора 07 – трансфери од других нивоа власти.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о партнерству на
пројекту „ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне конкурентности
Нишавског округа“ са Регионалном развојном агенцијом Југ д.о.о Ниш, у циљу ближег
регулисања права и обавеза партнера на пројекту у заједничкој реализацији пројекта, а на
основу Уговора о коришћењу бесповратних средстава у оквиру Програма за унапређење

сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу, закључен између
Развојне агенције Србије и Регионалне развојне агенција Југ д.о.о Ниш број 1-04-4011232/2019 од 17.01.2020. године.
VII
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша да реализују ово решење.
VIII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша
и Градској управи Града Ниша.
Образложење
Садашњу српску економску сцену сачињавају привредни субјекти веома различите
економске снаге, иновационих потенцијала и развојних интереса. Стране компаније су
успоставиле своје подружнице у Републици Србији, као део сопствених стратешких потеза,
при чему следе стратегије и користе развојне потенцијале својих централа. Велика јавна
предузећа и државни системи су преовлађујуће у инфраструктурним областима и оптерећени
су, с једне стране, великим бројем запослених и ниским продајним ценама својих услуга, а с
друге стране, потребама за великим улагањима у модернизацију инфраструктуре, чиме је
остављен занемарљив простор за улагање у развој и иновације. Трећи сегмент великих
домаћих предузећа, чине велики приватизовани системи који послују у гранама са
традиционално ниском технолошком опремљеношћу (нпр. у прехрамбеној индустрији). Они
своје пословне моделе заснивају такође на ниским трошковима и конкурентношћу на
„старим тржиштима” у региону, што не подразумева потребу за ослањањем на истраживање
и развој. На крају, остатак привредног сектора чини велики број микро, малих, средњих
предузећа и предузетника. Само мањи део овог сегмента представљају иновативне
компаније присутне на глобалном тржишту, настале н иницијативама, знањима и напорима
српских предузетника. На основу члана 38. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 30/18), Влада Републике Србије је на седници одржаној
27.фебруара 2020.године усвојила Стратегију паметне специјализације у Републици Србији
за период од 2020. до 2027. године. Ова стратегија представља важан инструмент за
побољшање иновационог и истраживачког екосистема у Републици Србији, као и за развој
економије засноване на знању и иновацијама. Приоритетне области, идентификоване кроз
процес израде овог документа, а у којима наша земља остварује конкурентне предности и у
које је потребно даље инвестирати су: информационо-комуникационе технологије, храна за
будућност, креативне индустрије, машине и производни процеси будућности.
Како би се ближе дефинисале области у којима Нишавски округ има критичну масу
знања, капацитета и компетенција и у којима постоји иновациони потенцијал за
позиционирање на глобалним тржиштима, припремљен је пројекат „ИНО-РЕГ: Иновациони
екосистем као покретач регионалне конкурентности Нишавског округа“. У Нишу је сазрела
потреба да се осмисли пакет мера којим би се начинио осетан помак у продуктивности, а
који је једино могућ ако се употребе и валоризују сви научни, академски и креативни
потенцијали у правцу развоја привреде засноване на знању. Они несумњиво постоје и
резултат су доброг наслеђа. С обзиром на релативно мало домаће тржиште, да би се
валоризовала, по правилу релативно велика улагања у истраживање и развој, неопходно је
повезивање са другим тржиштима, а европска перспектива је кључна у овом погледу. Такође,
због релативно ограниченог тржишта и потребних великих улагања, веома је смислено
определити се за приоритете у којима се Град Ниш може најпродуктивније укључити у
европске и глобалне ланце вредности и усмерити ресурсе и напоре у те области, како науке,
тако и привреде.
Општи циљ пројекта је стварање иновативног модела регионалне конкурентности на
примеру пилот иновационог екосистема Нишавског округа коришћењем предности и
могућности које пружају паметна специјализација и географска концентрација. Пројекат

реализује Регионална развојна агенција Југ д.о.о Ниш заједно са Градом Нишом, а
суфинансира Развојна агенција Србије (РАС) кроз спровођење Програмa за унапређење
сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу, и има за циљ унапређење
економског и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета
АРРА и ЈЛС.
Кроз пројекат је планиран приступ иновацијама заснован на искуствима ЕУ и
повезивању и подизању капацитета свих релевантних актера из општина Нишавског округа,
кроз обуке, радионице, постављање организационе структуре паметне специјализације
Нишавског округа, анализе и дефинисање мера подршке. Ове мере теже повећању
иновационих капацитета домаћих фирми, што ће довести до промене пословних модела и
прелазак на активности са већом додатом вредношћу и креирања конкурентности која се
базира на иновацијама.
Регионална развојна агенција Југ је водећи партнер на пројекту, а Град Ниш је
партнер на пројекту, у складу са Уговором о оснивању конзорцијума у циљу сарадње
партнера на пројекту број 3609/2019-01 од 11.09.2019. године.
Време реализације пројекта је 18 месеци.
Укупна вредност пројекта је 4.420.958,00 динара, без ПДВ-а.
Развојна агенција Србије (РАС) суфинансира пројекат средствима у износу од
1.994.538,00 динара без ПДВ-а. Наведени износ Развојна агенција Србије преноси
Регионалној развојној агенцији Југ доо, која део средстава у износу од 691.000,00 динара без
ПДВ-а преноси Граду Нишу за реализацију пројектних активности. Регионална развојна
агенција Југ доо Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 518.780,00 динара без
ПДВ-а, а Град Ниш средствима у износу од 1.907.640,00 динара без ПДВ-а, од чега
360.000,00 динара представља неновчано учешће кроз рад запослених у органу јединице
локалне самоуправе на пројекту, док новчано суфинансирање износи 1.547.640,00 динара без
ПДВ-а. Новчано учешће Града Ниша са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.995.368,00 динара и у
ову суму улази и ПДВ на износ од 691.000,00 динара који Развојна агенција Србије преко
Регионалне развојне агенције Југ доо трансферише Граду Нишу.
Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину, на
позицији 392, економска класификација 424 – специјализоване услуге (апропријација
намењена за реализацију Форума напредних технологија) у износу од 2.686.368,00 динара, од
чега је износ од 1.995.368,00 динара из извора 01 – приходи из буџета, док је износ од
691.000,00 динара из извора 07 – трансфери од других нивоа власти.
На ово решење је позитивно мишљење дао Секретаријат за финансије Градске управе
Града Ниша број 11-761/2020 од 17.06.20120. године.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за Локални
економски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.
Број: 524-1/2020-03
У Нишу, 15.07.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

