
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), члaна 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009.годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, на   седници, одржаној дана 27. марта  2009. 
године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже  се  Градоначелнику  Града  Ниша  да потпише  Протокол  о 
сарадњи  Града  Ниша  са  Владом  Републике  Србије  и  Компанијом Sagem 
Communications SAS из Француске. 

О б р а з л о ж е њ е

Протокол  о  сарадњи  Града  Ниша  са  Владом  Републике  Србије  и 
Компанијом Sagem  Communications  SAS из  Француске  је  иницијални  акт  за 
почетак  сарадње,  кроз  пројекат  инвестирања,  односно  оснивања  новог 
предузећа од стране Компаније  Sagem Communications SAS из Француске. 

Потписивањем  Протокола  о  сарадњи  између  Града  Ниша,   Владе 
Републике   Србије  и  Компаније  Sagem Communications  SAS  из  Француске, 
одредиће се права и обавезе свих страна потписница, и тиме створити правни, 
технички  и  други  основи  за  будућу  сарадњу,  која  ће  бити  конкретизована 
закључивањем инвестиционог уговора.

Циљ будуће сарадње је инвестирање на локацији  компаније ЕИ Ниш и 
оснивање новог предузећа од стране Компаније  Sagem Communications SAS из 
Француске, у року од 6 месеци од закључења инвестиционог уговора. 

У складу са планом инвестиција, Компанија  Sagem Communications SAS 
би  у  првој  години  инвестиционог  циклуса  уложила  1.000.000  евра  у 
новоосновано  предузеће  и  запослила   100  лица.  У  даљој  фази  сарадање 
Компанија има у плану да запосли 200 лица до краја треће године, а у следећих 
пет година да инвестира 6.000. 000 евра. 

Учешће  Града  Ниша  у  реализацији  овог  пројекта  је  обезбеђивање, 
односно  изградња  одговарајуће  комуналне  инфраструктуре,  као  и  пружање 
свих  видова  административне  подршке,  да  би  се  у  року  предвиђеном 
инвестиционим уговором, реализовале уговорене инвестиционе активности. 

На основу горе изнетих чињеница, Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику  да,  у  складу  са  својим   законским  овлашћењима,  потпише 
Протокола  о  сарадњи   са  Владом  Републике  Србије,  и  Компанијом  Sagem 
Communications SAS  из Француске. 
Број: 
У Нишу,  27. марта  2009. године      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

    ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                           

                                         мр Милош Симоновић




