На основу члана 56. Статута Града Ниша („Сл. лист Града Ниш“, бр.88/08) и члана
72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 19.08.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I – Градско веће Града Ниша је сагласно са предложеним текстом Меморандума о
разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и привредног субјекта
COOPERTIEF IMI EUROPE U.A., са седиштем у Амстердаму, Холандија, ради показивања
своје спремности да унапреде међусобне односе, који имају за циљ реализацију
инвестиционог пројекта производње електронских компоненти у Нишу.
Текст Меморандума о разумевању са Писмом о намерама, у коме је ближе описан
инвестициони пројекат, је саставни део овог Закључка.

II – Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, Дарко Булатовић, да у име Града
Ниша, потпише Меморандум о разумевању са привредним субјектом COOPERTIEF IMI
EUROPE U.A., са седиштем у Амстердаму, Холандија., у вези реализације инвестиционог
пројекта ближе описаног у Писму о намерама, које је саставни део Меморандума о
разумевању и овог Закључка.

III – Закључак Градског већа доставити: Градоначелнику, Градском
правобраниоцу, Управи за имовину и инспекцијске послове и Служби за послове
Градоначелника – Канцеларији за локални економски развој.

Број: 1052-5/2016-03
У Нишу, дана 19.08.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

Образложење

Компанија, COOPERTIEF IMI EUROPE U.A. са седиштем у Амстердаму,
Холандија, која је део, Integrated MicroElectronics Incorporated (IMI), је јуна 2016. године
упутила Писмо о намерама Развојној агенцији Србије, у коме је инвеститор изразио
заинтересованост да започне производњу електронских компоненти у Нишу. Инвеститор,
Integrated MicroElectronics Incorporated (IMI), је компанија која заједно са својим
зависним / повезаним друштвима представља водећег добављача електронских добара за
глобална тржишта у области аутоиндустрије, индустрије, медицине и др. бави се
састављањем микроелектронских компоненти, превасходно за аутомобилску индустрију.
Седиште компаније је на Филипинима.
У нацрту Меморандума, који је предмет овог закључка, изложене су активности
страна које би довеле до стварања предуслова за реализацију наведеног пројекта..
Инвеститор намерава да уз помоћ Владе Републике Србије и Града Ниша да
установи / оснује производни погон ради производње електронских добара у Нишу и да
запосли 1.250 радника у наредних 10 година.
Република Србија и Град Ниш, изражавају спремност да подрже инвестицију уз
ограничења дефинисана Законом о државној помоћи (Сл. гласник РС бр. 51/2009) и
осталим позитивним законским прописима. Меморандумом о разумевању предвиђено је да
Република Србија и Град Ниш пруже инвеститору следећу подршку:
•

•

•
•

Република Србија и Град Ниш разматрају могућност пружања административне и
финансијске подршке у вези са изградњом Постројења и све неопходне
инфраструктуре до граница парцеле, без накнаде, а у складу са активностима
садржаним у Писму о намерама које захтевају корићење: воде, гаса, струје,
канализације, путева (укључујући и приступ за камионе), телекомуникације и
обезбеђивања услуга одлагања неопасног/комуналног отпада у вези са
активностима инвеститора (садржаним у Писму о намерама).
Влада РС и Град Ниш ће, у оквиру својих надлежности, учинити све напоре како би
кординирали, олакшали и подржали све активности надлежних српских органа
везаних за добијање свих потребних дозвола/лиценци за одлагање/складиштење
опасног отпада, а све у складу са законима и правном регулативом Републике
Србије.
Влада РС и Град Ниш се обавезују да обезбеди да предложене катастарске парцеле
не буду контаминиране односно да буду подвргнуте деконтаминацији.
Влада РС и Град Ниш ће, у оквиру својих надлежности, учинити све напоре како
би координирали, олакшали и подржали све активности везане за српске власти,
које укључују али нису ограничене на оне на локалном, општинском нивоу, у вези
са напредовањем инвестиције, а у складу са законима и регулативом Републике
Србије, усклађивању царинских тарифа са ЕУ, сходно усвојеној динамици у
процесу приступања Републике Србије ЕУ и у складу са плановима из
инвестиционог пројекта везаних за имплементацију прописаних процедура.

•
•

•

•

Град Ниш и Влада РС ће обрaтити посебну пажњу на успостављање, развијање и
подржавање сарадње са локалним Универзитетом и са образовним установама из
области високих технологија.
У случају било каквих проблема, Влада Републике Србије и Град Ниш ће, у оквиру
својих надлежности дати све од себе како би координирали, олакшали и подржали
све активности релевантних српских власти и инвеститора, у циљу решења било
каквих проблема који се односе на царинске процедуре.
У случају да инвеститор изрази интерес да послује у Слободној зони, Град Ниш ће
уз помоћ Владе РС основати Слободну зону и друштво за управљање слободном
зоном, и уложиће напоре како би накнада компаније за управљање слободном
зоном била што ближа стварно генерисаним трошковима.
Град Ниш би, у складу са Законом о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015)
преко Канцеларије за локални економски развој и уз подршку улагањима, пружио
сву стручну и организационо – техничку помоћ у реализацији инвестиције и
поштовања предвиђене динамике.

Како су се Стране сагласиле око текста садржаног у Меморандуму о разумевању,
Градско Веће Града Ниша, сагласно је са предложеним текстом Меморандума, који ће у
име Града Ниша потписати Градоначелник Града Ниша.

НАЧЕЛНИК
Сања Милијић Милојковић

