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Нови Сад_европски ИТ центар

Лична карта Новог Сада
Локација: 45º46’ N, 19º20’ E
Временска зона: GMT+1
Површина: 699 km²
Клима: умерено континентална
Популација: 400.000 (процена)
Број незапослених: 27.775 (2009)
Просечна зарада: 475 евра бруто,
342 евра нето*(2010)
Доминантне гране привреде: трговина,
саобраћај и прерађивачка индустрија

Слободна трговина са: Русијом, Белорусијом, Турском
Преференцијални споразуми са ЕУ и САД

+ Геостратешки положај – југоисточна Европа, коридори X и VII ;
+ Бесцарински приступ тржишту од скоро милијарду потрошача;
+ Раст БДП од 6.3% у просеку, у последњих 5 година;
+ Порези међу најнижима у Европи – ПДП 10%, ПДВ 8% и 18%, ПЗ 12%;
+ 12 милијарди евра директних страних инвестиција (ДСИ) у Србији од 2002;
+ ДСИ у ИТ сектор: IBM, Microsoft, Telenor, Cisco Systems, Ericsson, итд;
+ Стручна и високо образована радна снага, са одличним знањем енглеског
језика – Србија има најбољи резултат од земаља југоисточне Европе
према истраживању Голапа (Gallup) из 2003;
+ Ниски трошкови радне снаге;
+ Јака истраживачка и развојна база.

10 РАЗЛОГА ДА ИНВЕСТИРАТЕ
У ИТ У НОВОМ САДУ
+ Лидер у региону – административни, универзитетски, пословни, културни,
туристички, сајамски и конгресни центар;
+ Први град у Србији са локацијама за продају;
+ Преко 20.000 привредних субјеката; ИТ сектор у експанзији;
+ Универзитет у Новом Саду је други по величини у Србији; 45.842 студента
у 2008/2009. години;
+ Факултет техичких наука у Новом Саду школује врхунске ИТ стручњаке;
220 студената дипломирало је на смеровима Рачунарство и аутоматика и
Енергетика, електроника и телекомуникације у 2008/2009. години;
+ Развој ИТ је приоритет у Стратегији привредног развоја Града Новог Сада;
+ Пројекат „Изградња мреже оптичке инфраструктуре на територији Града“;
+ Новоосновани Пословни инкубатор за ИТ;
+ Војвођански ИКТ кластер са седиштем у Новом Саду;
+ Изградња Научно-технолошког парка у скорој будућности.

“Нови Сад – светски центар за
развој смарт-грида ( Smart Grid)”
Проф. др Драган Поповић,
Проф. др Владимир Стрезоски, DMS Group

У Новом Саду послује преко 80 привредних субјеката из ИТ сектора.
Најуспешнији у ИТ сектору: Telvent DMS, Levi 9, RT-RK (Micronas).

НАШИ ИНЖИЊЕРИ:
+ Искусни у примени широког спектра технологија;
+ Говоре енглески језик;
+ Имају најконкурентније цене рада у Европи, нпр. искусни инжињери
у Србији 19евра/сат у односу на 35евра/сат у Шпанији (бруто);
+ Имају почетне плате од 300 до 600 евра (нето).
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ЛОКАЦИЈЕ ЗА ВАШУ КОМПАНИЈУ:

Радна зона Север 2
Гринфилд: 6ha, 70 парцела – могућност спајања,
50евра/m2 почетна цена на јавној аукцији

Парк сити, угао Народног фронта и Шекспирове
Пословни простор А класе:
10 – 12евра/m2 изнајмљвање,
од 1.500евра/m2 продајна цена*

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

+ 5.000 – 10.000 евра по новом радном месту за инвестиције у ИТ сектор;
+ 10 година ослобођени од плаћања пореза за инвестиције преко
6.400.000 евра* и више од 100 запослених;
+ Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се умањити
до 50% за изградњу објеката чија вредност прелази 1.000.000 евра и
преко 50 запослених;
+ За изградњу производних хала и простора, део накнаде за
уређивање грађевинског земљишта умањује се за 50%;
+ За уплату накнаде за уређивање у целости, умањује се део накнаде
за 30%.
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Град Нови Сад
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Трг слободе, 21000 Нови Сад, Србија
+381 21 480 77 10
kler@novisad.rs
www.novisad.rs

