На основу члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 98/2015, 79/2016 и 115/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I У циљу промоције привредних потенцијала Града, Град Ниш прихвата организацију
манифестације „Форума напредних технологија-потенцијали Града“.
II Организатор манифестације „Форум напредних технологија-потенцијали Града“ је Град
Ниш, а партнери су: Одбор удружења за информационо-комуникационе технологије Регионалне
привредне коморе Ниш, Национална служба за запошљавање-Филијала Ниш, Електронски факултет
Универзитет у Нишу и NiCAT Нишки кластер напредних технологија. Форум напредних технологијапотенцијали Града“ ће се одржати 15. и 16. новембра 2016. године паралелно са 7. ИКТ Форумом који
организују Удружење за ИКТ Регионалне привредне коморе Ниш и NiCAT Нишки кластер
напредних технологија.
III Циљ одржавања Форума је презентација Града као центра напредних технологија на бази
постојећих институционалних и производних ресурса, представницима надлежних министарстава,
истраживачко-развојним институцијама, донаторској и дипломатској заједници, регионалним
развојним агенцијама и успостављање традиционалног скупа, који ће се одржавати сваке године.
IV Укупни трошкови организације догађаја износе 1.180.000,00 динара. Град Ниш
суфинансира догађај средствима у износу од 995.000,00 динара са ПДВ-ом, а остатак средстава ће се
обезбедити из других извора.
V Главни покровитељ је TELEKOM / ComTrade Group / Microsoft Softwarre d.o.o/ Kim Tec
d.o.o / Kingston / Asseco SEE.
VI Средства за ову намену у износу од 995.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша,
на позицији Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Програм 3 – Локални
економски развој, Програмска активност 1501-0002 – Унапређење привредног амбијента, позиција
335, економска класификација 423 – Услуге по уговору.
VII Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града са покровитељима потпише
Уговор о организацији којим ће ближе регулисати права и обавезе потписника.
VIII Форум ће организовати Служба за послове градоначелника-Канцеларија за локални
економски развој. По реализацији манифестације Служба за послове градоначелника је у обавези да
преко Управе привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Граском већу града Ниша
достави финансијски и наративни извештај о реализацији активности.
IX Средства за ову намену ће бити уплаћена на наменски подрачун бр. 840-0000003381741-38,
под називом „Градоначелник града Ниша Форум напредних технологија-потенцијали града Ниша“.
X Налаже се Служби за послове градоначелника, Управи за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке да реализују ово решење.
Образложење
Манифестација „Форум напредних технологија-потенцијали Града“ ће се одржати 15. и 16.
новембра 2016. године, у Нишу, ул. Орловића Павла 28, у згради Официрског дома.
Општи циљ одржавања манифестације „Форум напредних технологија-потенцијали Града“ је
презентација Града као центра напредних технологија на бази постојећих институционалних и
производних ресурса, представницима надлежних министарстава, истраживачко-развојним
институцијама, донаторској и дипломатској заједници, регионалним развојним агенцијама и
успостављање традиционалног скупа, који ће се одржавати сваке године.
Специфични циљеви су:
• Окупљање свих носилаца активности у области напредних технологија, образовања и
привреде у циљу мапирања недовољно промовисаних потенцијала Града Ниша и његових
ресурса у овим областима и успостављање синергије у циљу економског развоја, привлачења
нових инвестиција и промоције града и региона;
• Повезивање образовних институција са производним фирмама у сектору напредних
технологија, на бази презентованих и идентификованих потенцијала /потреба;

Стварање услова за успостављање ланаца снабдевача великих, присутних компанија у
локалној заједници и сектора МСП-а кроз директне контакте током трајања Форума;
• Професионална оријентација и презентација могућности образовања у сфери електронике,
машинства и ИТ-а;
• Дефинисање и започињање континуиране, синхронизоване кампање за промоцију стратешких
области Града Ниша у циљу економског развоја Града и региона (под радним називом
„ЗАШТО НИШ?“);
• Дефинисање проблема, потреба и тема у сфери напредних технологија ради континуиране
организације специјализованих догађаја током целе године;
• Презентација и максимизирање коришћења тренутно доступних фондова у окружењу који
подржавају развој напредних технологија;
• Стварање изложбена поставке производа у области напредних технологија-електроника,
машинство, ИТ (радни наслов „Made in Niš“), са циљем да ова поставка постане стална и тако
допринесе културно/образовном животу и представљању града Ниша.
Носилац реализације манифестације је Град Ниш, а партнери на пројекту су: Одбор удружења
за информационо-комуникационе технологије Регионалне привредне коморе Ниш, Национална
служба за запошљавање-Филијала Ниш, Електронски факултет Универзитет у Нишу и NiCAT Нишки
кластер напредних технологија. Форум напредних технологија-потенцијали Града“ ће се одржати 15.
и 16. новембра 2016. године паралелно са 7. ИКТ Форумом који организују Удружење за ИКТ
Регионалне привредне коморе Ниш и NiCAT Нишки кластер напредних технологија.
Укупни трошкови организације ове манифестације износе 1.180.000,00 динара. Град Ниш
суфинансира догађај средствима у износу од 995.000,00 динара са ПДВ-ом.
Реализацијом Форума напредних технологија оствариће се следећи резултати:
1. Окупљено/мапирано најмање 50 привредних субјеката који послују на територији Града
Ниша и околине у сфери напредних технологија и истраживачко - развојних и образовних
институција;
2. Окупљени представници Министарстава – Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министартсва просвете, науке и технолошког развоја, Министарства
омладине и спорта, дипломатске заједнице, донаторске заједнице, истраживачко-развојних
институција, регионалних развојних институција;
3. Окупљени представници великих, страних инвеститора и послодаваца присутних у локалној
заједници;
4. Изложени и презентовани производи у области напредних технологија, у складу са
могућностима и жељама компанија;
5. Презентоване потребе великих компанија за ширењем ланца снабдевања на локалу и
могућности локалних компаније из области напредних технологија, као локалних снабдевача;
6. Представљени образовни капацитети у области напредних технологија (средње, више школе и
факултети);
7. Промовисани образовни капацитети запошљавања и расположиви људски ресурси;
8. Изражене и дефинисане потребе за организовањем тематских манифестација у Граду Нишу
између 2 форума;
9. Осмишљена маркетиншка кампања и канали комуникације, идентификовани и дефинисани
могући ресурси и припремљени материјали за израду промотивних материјала;
10. Успостављена основа за годишње, традиционално одржавање Форума.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог догађаја за локално економски
развој Града, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.
•

Број: 1562-12/2016-03
У Нишу, 31.10.2016.године
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