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На основу члана 11 Закона о улагањима (''Службени гласник РС'' бр. 89/2015 и 

95/2018), чл. 27 Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција 
(''Службени гласник РС'' бр. 110/2016),  56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. и 86. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници од  28.12.2018. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I  Ревизијом стратегије развоја Града Ниша 2009-2020 (''Сл.лист Града Ниша'' бр. 
20/2010), као и Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. (''Сл.лист 
Града Ниша'' бр. 110/2014) предвиђено да је један од значајних стратешких праваца 
Града успостављање сигурног и поузданог окружења за инвестиције, као основa за 
одрживи економски развој. У оквиру стратешког правца 2: Успоставити сигурно и 
поуздано окружење за инвестиције као основу за одржив економски развој, циљ је 
створити услове за понуду адекватне радне снаге, отварање финансијских могућности 
за развој предузетнишва, логистике, привлачење инвестиција, индустријску 
реалокацију, унапређење односа и стварање услова за повећање активнсти локалне 
пословне заједнице, као и стварање нових предузећа у високопрофитабилинм 
областима. 

Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину (''Сл.лист Града Ниша'' бр. 
138/2017) у оквиру поглавља 3 – Развој економије и пословања, 3.1. Предузетништво, 
предвиђено је да су неки од основних циљева у овој области: стварање повољног 
пословног амбијента за инвестирање, подстицање иновативног и предузетничког 
понашања, развој предузетништва кроз повећење броја МСПП (мала и средња 
предузећа и предузетници), јачање конкурености нишке привреде, повећање укупне 
запослености, веће улагање у развој људског капитала, одређивање нових локација 
радних зона и њихово инфрастурктурно опремање.   

 
II  Имајући у виду чињенице из става I изреке овог решења, утврђује се да је 

инвестициони пројекат који се односи на успостављање производне локације компаније 
''Tridonic GmbH&Co KG'', Дорнбирн, Аустрија пројекат од посебног значаја за Град 
Ниш. Пројекат би се реализовао преко новооснованог привредног друштва ''Tridonic 
SRB doo'' Београд – Врачар. Овим пројектом се планира запошљавање најмање 400 
запослених на неодређено време и улагање у основна средства у износу од 500.000,00 
евра. Инвеститор представља део Zumtobel групе која је у Републици Србији већ 
присутна преко привредног друштва ''ZG Lighting SRB doo''. Закључком Владе 
Републике Србије бр. 351-4768/2017 од 29.05.2017. године је инвестициони Пројекат 
изградње фабрике за производњу унутрашње и спољашње расвете и пратећих 
компоненти у Граду Нишу од стране инвеститора ''ZG Lighting SRB doo'' утврђен као 
пројекат од националног значаја за Републику Србију. 



 
 

Образложење 
 

Дана 25.12.2018. године Развојна агенција Србије је обавестила Канцеларију за 
локални економски развој и пројекте Града Ниша да је дана 20.12.2018. године примила 
Пријаву за доделу средстава подстицаја инвеститора ''Tridonic GmbH&Co KG'', 
Дорнбирн, Аустрија бр. 337-101/2018 који се односи на реализацију инвестиционог 
пројекта у Граду Нишу. У допису се наводи да би се инвестициони пројекат односио на 
успостављање производне локације ''Tridonic'' у Нишу преко привредног друштва 
''Tridonic SRB doo'' Београд – Врачар. Овим пројектом се планира запошљавање 
најмање 400 запослених на неодређено време и улагање у основна средства у износу од 
500.000,00 Еура. Инвеститор представља део Zumtobel групе која је у Републици 
Србији већ присутна преко привредног друштва ''ZG Lighting SRB doo''. 

Чланом 11 Закона о улагањима прописано је да је улагање од посебног значаја за 
Републику Србију (у даљем тексту: улагање од посебног значаја) улагање чијим би се 
спровођењем битно утицало на унапређење конкурентности привредне гране или 
сектора у Републици Србији или њен равномеран регионални развој или којим се у 
основна средства корисника средстава улаже најмање пет милиона евра или отвара 
више од 500 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом ако се улагање 
реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у прву или другу групу 
према степену развијености. 

Ставом 2 овог члана је прописано да је улагање од посебног значаја је и улагање 
које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и 
подстиче реализацију заједничких развојних приоритета једне или више јединица 
локалне самоуправе у функцији повећања нивоа њихове конкурентности, као и улагање 
на основу усвојених билатералних споразума. 

Чл. 27 став 2 Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција 
(''Службени гласник РС'' бр. 110/2016) је прописано да је улагање од посебног значаја 
улагање које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и 
подстиче реализацију развојних приоритета једне или више јединица локалне 
самоуправе у функцији повећања њихове конкурентности. Одлуку којом се утврђује 
развојни приоритет јединице локалне самоуправе доноси скупштина или веће јединице 
локалне самоуправе, а ако се улагање реализује на територији више јединица локалне 
самоуправе одлуком коју доносе надлежни органи тих јединица локалне самоуправе 
утврђује се заједнички развојни приоритет уз претходно прибављено мишљење 
Агенције. 

На основу наведених прописа, а у складу са стратешким документима Града 
Ниша, Градско веће је одлучило као у изреци овог решења. 
 
Број: 1639-1/2018-03 
У Нишу,  28.12.2018. године                                 
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