РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/2017) 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 18.05.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЦЕНТРА ЗА ИНОВАТИВНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ“
I
Град Ниш прихвата финансирање пројекта „Подизање капацитета Центра за
иновативно предузетништво младих“ који је основан Одлуком Скупштине Града Ниша о
приступању оснивања „Центра за иновативно предузетништво младих„ Д.О.О број 06806/2017-02 од 22.09.2017. године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о приступању
оснивања „Центра за иновативно предузетништво младих“ ДОО Ниш, бро 06-1148/2017-7-02
од30.11.2017. године, као и Уговором о оснивању број 4162/2017-1 од 05.12.2017. године,
између Града Ниша и Електронског факултета. Центар је формиран на иницијативу и уз
подршку Кабинета Председника Владе Републике Србије и представља први овакав простор
направљен у Србији.
II
Циљ Пројекта је поспешивање раста сектора микро и МСП иновативног технолошког
предузетништва, јачањем капацитета Центра за иновативно предузетништво младих.
III
Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара, а Град Ниш Пројекат финансира у
целости.
Рок реаализације пројекта је 18 месеци.
IV
Носилац реализације пројекта је Центар за иновативно предузетништво младих
Стартап центар ДОО Ниш, а Град Ниш је финансијер Пројекта.
V
Обавеза носиоца пројекта Центар за иновативно предузетништво младих Стартап
центар ДОО Ниш је да реализује активности пројекта, а обавеза Града Ниша је да финансира
реализацију активности.
VI
Укупна вредност проjeкта износи 6.000.000,00 динара.
Средства за ову намену у износу од 2.400.000,00 динара су обезбеђена у буџету Града Ниша
за 2018. годину на позицији 425/3, економска класификација 424-специјализоване услуге, а
износ од 3.600.000,00 динара биће обезбеђен Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о реализацији и
финансирању пројекта „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво
младих“, који је саставни део овог Решења.
IX
Налаже се Градској управи Града Ниша- Секретаријату за финансије и Канцеларији за
локални економски развој и пројекте, да у оквиру својих надлежности реализују ово Решење.
X
Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за
имплементацију пројеката, прати реализацију и управља пројектом.

Образложење
Циљ пројекта .„Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“
је поспешивање раста сектора микро и МСП иновативног технолошког предузетништва,
јачањем капацитета Центра за иновативно предузетништво младих, односно унапређењем
кадровских капацитета Центра и повећањем препознатљивости Центра његовом медијском
промоцијом.
Пројекат „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“ је у
складу са политиком Владе Републике Србије везаном за промоцију техничких факултета у
Србији. Такође, пројектом ће бити подржан и задатак који је Влада Републике Србије
поставила Електронском Факултету у Нишу, да на годишњем нивоу повећа број
дипломираних студената за 300, по изградњи анекса факултета и Научно-технолошког парка.
Центар посебну пажњу посвећује привлачењу нових студената кроз низ радионица које
Центар организује у сарадњи са Електронским факултетом које су намењене
средњошколцима. Пилот пројекат „Курс виртуелне реалности“ је имао јако велики одзив
(имали смо 34 пријаве) и реализован је у Априлу месецу. Овај дводневни курс ће наставити
да се одржава и у наредном периоду. Поред тога Центар ће организовати и курс 3Д штампе,
Ардуино програмирања итд. Све то са циљем промоције Центра међу средњошколцима и
популаризацију нових технологија. И ако су за сад у плану само курсеви и радионице у
сарадњи са Електронским факултетом, Центар има могућности да направи сличне курсеве и
радионице у сарадњи са другим факултетима.
Циљеви оснивања Центра су вишеструки. Један од њих је коришћење пословног
простора, административне, техничке и друге услуге, новооснованим и потенцијалним
предузетницима или иновационим организацијама (резидентни и нерезидентни корисници),
чиме се омогућава да почетак делатности ових не буде оптерећен великим улагањем у
инфраструктуру, већ се сва потребна средства могу усредсредити на пословну и иновациону
делатност, ради што бржег пласмана нових производа и услуга на тржиште. Примарна улога
је да, кроз сет услуга, подстиче креирање успешних предузећа, са тежњом да ова при
напуштању инкубатора буду финансијски ликвидна и конкурентна, а самим тим и
самоодржива. Уз то, Центар би требало да представља ефикасан инструмент у трансферу
технологије и при сарадњи између научног сектора и индустрије и да у значајној мери
допринесе развоју нових, иновативних производа и активности у оквиру предузећа
корисника. На локалном и регионалном нивоу, Центар треба да има улогу инструмента за
подстицај раста нивоа запослености, трансфера технологије и иновација, а тиме и бржег
развоја подручја.
Пројекат је фокусиран на подизање капацитета Центра уписом у Регистар
иновационих делатности у складу са Законом о иновационој делатности, како би постао
регистрован субјекат иновационе делатности.
Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара, а Град Ниш Пројекат финансира у
целости.
Рок реаализације пројекта је 18 месеци.
Носилац реализације пројекта је Центар за иновативно предузетништво младих
Стартап центар ДОО Ниш, а Град Ниш је финансијер Пројекта.
Средства за ову намену у износу од 2.400.000,00 су обезбеђена у буџету Града Ниша
за 2018. годину на позицији 425/3, економска класификација 424-специјализоване услуге, а
износ од 3.600.000.00 динара биће обезбеђен Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о реализацији и
финансирању пројекта „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво
младих“, који је саставни део Решења.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, је одређена да као јединица за
имплементацију пројеката, прати реализацију пројекта.

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални
економски развој Града Ниша и развој напредних технологија на територији Града Ниша,
Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.
Број: 611-1/2018-03
У Нишу, 18.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

