
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Сл. лист Града Ниш“, бр. 88/08, 
143/2016 и 18/2019), члана 2 Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте 
(''Сл. Лист Града Ниша'' бр. 39/2017) и члана 72.  Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 07.05. 2019. године, доноси 

 
 

      З А К Љ У Ч А К 
 

I – Градско веће Града Ниша је сагласно са предложеним текстом Меморандума о 
разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и привредног субјекта ''Xingyu 
Automotive Lighting Systems Co LTD'', са регистрованим пословним седиштем на адреси 
No.182 Qinling Road, Changzhou Jiangsu, Народна Република Кина, а које заступа  госпођа 
Xiaoping Zhou, председник, који има за циљ исказивање спремности за унапређење 
међусобних односа, ради реализације инвестиционог пројекта производње електронских 
компоненти у Нишу. 

 Текст Меморандума о разумевању 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 ''Xingyu Automotive 
Lighting Systems Co LTD'', у вези реализације инвестиционог пројекта ближе описаног у 
Меморандуму о разумевању који је саставни део овог Закључка. 

III – Закључак Градског већа доставити: Градоначелнику, Правобранилаштву Града  
Ниша, Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте. 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Компанија ''Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD'', са регистрованим 
пословним седиштем на адреси No.182 Qinling Road, Changzhou Jiangsu, Народна 
Република Кина, је марта 2019. године упутила Писмо о намерама Развојној агенцији 
Србије, у коме је изразила заинтересованост да започне производњу електронских 
компоненти у Нишу.  

Инвеститор, ''Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD'', је је један од водећих 
произвођача расвета за аутомобиле и добављач посебно дизајнираних решења у тој 
области индустрије. Ова компанија је усмерена на производњу фарова и расвете у области 
аутомобилске индустрије. Инвеститор je основан 1993. године, а од 2011. године је 
листиран на шангајској берзи. 

У нацрту Меморандума, који је предмет овог закључка, изложене су активности 
страна које би довеле до стварања предуслова за реализацију наведеног пројекта. 



Инвеститор предвиђа висину улагања у износу од 50.000.000 евра и запошљавање 
1000 нових радника на неодређено време. Инвестициони пројекат би обухватио изградњу 
новог објекта на локалитету у Граду. 

Република Србија и Град Ниш, изражавају спремност да подрже инвестицију уз 
ограничења дефинисана Законом о контроли државне помоћи (''Сл. гласник Републике 
Србије'' бр. 51/2009) и осталим позитивним законским прописима. Меморандумом о 
разумевању предвиђено је да Република Србија и Град Ниш пруже инвеститору следећу 
подршку:  

 

•  Град Ниш би, у складу са Законом о улагањима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
89/2015, 95/2018) преко Канцеларије за локални економски развој и пројекте која је 
надлежна за подршку улагањима, пружио сву стручну и организационо – техничку 
помоћ у реализацији инвестиције и поштовању предвиђене динамике. 

 
Имајући у виду горе наведено, Градско веће је одлучило као у изреци овог 

закључка. 
 
Број: 448-1/2019-03 

У Нишу, дана 07.05. 2019. године 

                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 

              Дарко Булатовић 

• Влада и Град разматрају могућност пружања административне подршке за 
реализацију инвестиционог пројекта. 

 
• Влада и Град ће, у оквиру својих надлежности, учинити све напоре како би 

координирали, олакшали и подржали активности надлежних органа Србије 
везаних за добијање дозвола потребних за реализацију пројекта, у складу са 
законима Републике Србије. 

 
• Влада и Град ће, у оквиру својих надлежности, учинити сваки напор како би 

координирали, олакшали и подржали активности органа Србије, укључујући али 
се не ограничавајући на оне на локалном нивоу, у вези са напредовањем 
инвестиције, а у складу са законима и прописима Републике Србије. 
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 МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
   
 (у даљем тексту „Меморандум") (hereinafter referred to as the "Memorandum") 
   
 Сачињен дана__. ___2019. године између 

следећих страна: 
made on ____ 2019 by and between: 

  
1. Републике Србије коју заступа Влада, а 
коју на овом месту представља Горан Кнеже-
вић, Mинистар привреде, у складу са 
овлашћењем из Закључка Владе, 05 број: 
________________од __.___ 2019. године (у 
даљем тексту: „Влада“), 
 
2. Града Ниша, кога заступа г. Дарко Була-
товић, градоначелник (у даљем тексту 
„Град“), 

 
1. The Republic of Serbia, represented by the 
Government, represented herein by Goran Kne-
zevic, Minister of Economy, pursuant to the 
Government decision No. ________________ 
dated _____________, 2019 (hereinafter re-
ferred to as the “Government”), 
 
2. City of Niš, represented by Mr. Darko Bula-
tović, Mayor (hereinafter referred to as the 
“City”), 

 и and 
 3. Xingyu Automotive Lighting Systems Co 

LTD, привредног друштва са регистрованим 
пословним седиштем на адреси  No.182 Qin-
ling Road ,Changzhou Jiangsu, , Народна 
Република Кина, а које заступа  госпођа  
Xiaoping Zhou , председник (у даљем тексту: 
„Инвеститор”) 

3. Xingyu Automotive Lighting Systems Co 
LTD,a company with its registered seat at 
No.182 Qinling Road ,Changzhou Jiangsu, Peo-
ple’s Republic of China, represented by Ms. 
Xiaoping Zhou, Chairman (hereinafter referred 
to as the “Investor”) 

   
 (Влада, Град и Инвеститор, у даљем тексту 

под заједничким називом „Стране" и било 
која од њих појединачно названа„Страна") 

(the Government, the City and the Investor here-
inafter jointly referred to as the “Parties” and 
either of them individually as a “Party”) 

   
 Инвеститор је један од водећих произвођача 

расвета за аутомобиле и добављач посебно 
дизајнираних решења у тој области индус-
трије. Као део увећања својих пословних 
активности, Инвеститор је заинтересован за 
успостављање новог производног погона у 
Србији. Имајући то на уму, Стране потписују 
овај Меморандум у циљу показивања своје 
спремности да унапреде међусобне односе 
као и да јасно искажу своје намере да Инвес-
титору олакшају инвестицију у Србији. 
Стране потписују овај Меморандум узимају-
ћи посебно у обзир следеће: 

The Investor is one of the leading manufacturers 
of automotive lighting and supplier of specially 
designed solutions in this field of industry. As 
part of enlargement of its business activities, the 
Investor is considering establishing a new 
facility in Serbia. With this in mind, the Parties 
sign this Memorandum aiming to manifest their 
readiness to improve their mutual relationship as 
well as to clearly state their intent to facilitate 
Investor's investment in Serbia. The Parties are 
signing this Memorandum especially conside-
ring the following: 

   
 1. Инвеститор 

 
1. The Investor 
 

 Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD    
је компанија усмерена на производњу фарова 
и расвете у области аутомобилске индустри-
је. Инвеститор je основан 1993. године а од 
2011. године је листиран на шангајској берзи. 
Привредно друштво је у почетку било произ-
вођач искључиво на територији Кине, за пот-
ребе локалних компанија, али је временом 
проширило производњу за потребе светских 

Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD  
is the company focused on production of  auto-
motive headlights and automotive lighting. Inve-
stor is established in 1993, and from 2011 is lis-
ted on  Shanghai Stock Exchange. In the begi-
ning, the company was producer exclusively on 
the teritory of China, for the needs of the local 
companies, but later it expended the production 
for the needs of the foreign producers such as 



- 2 - 

 

произвођача аутомобила као што су VW,  
BMW, Ауди, Тоyота, Нисан, General Motors, 
Groupe PSA и други. Друштво има преко 
5.000 радника на глобалном нивоу. 
 
Као део проширења својих пословних актив-
ности, Инвеститор је заинтересован за успос-
тављање новог производног погона у Србији. 

VW, BMW, Audi, Toyota, Nissan, General Mo-
tors, Groupe PSA, etc. The company has more 
than 5,000 employees on a global level.  
 
 
As part of enlargement of its business activities, 
the Investor is considering establishing a new 
production facility in Serbia. 

   
 2. Влада и Град 2.Government and the City  

 
 Влада и Град изражавају намеру да подржe 

планирани инвестициони пројекат у Репуб-
лици Србији, у складу са својим надлежнос-
тима као и законима и регулативом Републи-
ке Србије, што подразумева административ-
ну и саветодавну помоћ. 

Government and the City express the intention 
to support the planned investment project in the 
Republic of Serbia, in accordance with its com-
petences and in line with the laws and regula-
tions of the Republic of Serbia, which includes 
administrative and advisory support. 

   
 3. Опис планираног инвестиционог проје-

кта 
 

3.Description of the intended Investment Pro-
ject 

 Инвестициони пројекат обухвата отварање 
новог погона за производњу малих сијалица 
и задњих светала, као и предњих фарова, што 
се планира за прву фазу пројекта у Граду. 
 
 
На основу даље комуникације међу Странама 
и уз услов да Влада обезбеди довољну подр-
шку Инвеститору, током петогодишњег 
инвестиционог периода, Инвеститор предви-
ђа висину улагања у износу од 
50.000.000евра и запошљавање 1000 нових 
радника на неодређено време. Инвестициони 
пројекат би обухватио изградњу новог објек-
та на локалитету у Граду. 

The investment project includes establishing of 
the production facility for manufacturing of 
small lamp, rear lamp as well as head lamp 
which is a plan in the first phase of the project in 
the City. 
 
Upon a further communication between the Par-
ties and on the condition that the Government 
provide sufficient support to the Investor, within 
the 5-year investment period, the Investor pre-
dicts the level of investment in the amount of 
EUR 50,000,000 and employment of 1000 new 
employees for indefinite period of time. The in-
vestment project would include development of 
a new greenfield location in the City. 

   
 4. Подршка Владе и Града 

 
4.Support from the Government and the City 
 

 Инвеститор очекује да ће, у складу са реле-
вантним законима, добити подршку Владе и 
Града. 

The Investor expects to receive the support from 
the Government and the City in line with rele-
vant laws. 
 

 Влада и Град разматрају могућност пружања 
административне подршке за реализацију 
инвестиционог пројекта. 

The Government and the City consider provid-
ing the administrative support regarding the real-
ization of the investment project. 

   
 Влада и Град ће, у оквиру својих надлежнос-

ти, учинити све напоре како би координира-
ли, олакшали и подржали активности надле-
жних органа Србије везаних за добијање доз-
вола потребних за реализацију пројекта, у 
складу са законима Републике Србије. 

The Government and the City shall, within their 
competences, make all the efforts to coordinate, 
facilitate and support activities of the relevant 
Serbian authorities, related to obtaining neces-
sary licenses for realization of the project, in ac-
cordance with the laws of the Republic of Ser-
bia. 

   
 Влада и Град ће, у оквиру својих надлежнос- The Government and the City shall, within their 
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Републикa Србијa / Republic of Serbia 
Влада / Government 

 
................................................................... 

Горан Кнежевић, министар привреде / Goran Knežević, Minister of Еconomy 
 

Град Ниш / City of Niš 
 

................................................................... 
Дарко Булатовић, градоначелник / Darko Bulatović, Mayor 

 
Инвеститор/ Investor – Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD 

 
.................................................................. 

ГоспођаXiaoping Zhou директор / Ms. Xiaoping Zhou, director 

ти, учинити сваки напор како би координи-
рали, олакшали и подржали активности орга-
на Србије, укључујући али се не ограничава-
јући на оне на локалном, општинском нивоу, 
у вези са напредовањем инвестиције, а у 
складу са законима и прописима Републике 
Србије. 

competences, make best efforts to coordinate, 
facilitate and support activities of the relevant 
Serbian authorities, including but not limited to 
those on the local, municipal level, related to in-
vestment progress, in accordance with the laws 
and regulations of the Republic of Serbia. 

   
 5. Сарадња Страна 

 
5. Cooperation of the Parties 
 

 Стране су спремне да деле и размењују 
информације које могу бити од суштинског 
значаја за даљи развој њихове сарадње, као и 
информације значајне за спровођење 
Меморандума. 

Parties are willing to share and exchange infor-
mation that may be crucial for the further devel-
opment of their relationship, as well as the in-
formation of significance for the implementation 
of this Memorandum. 

   
 6. Необавезујући карактер 

 
6. Non-Binding Character  
 

 Овај Меморандум није обавезујући и његова 
једина сврха је да изрази спремност Страна 
да наставе своје напоре у циљу брзе и 
успешне реализације предложеног пројекта и 
да свакој од њих омогући основно 
разумевање намера друге Стране. 
 

This Memorandum is of non-binding character 
and its sole purpose is to express the willingness 
of the Parties to proceed with the efforts aimed 
at the fast and successful realization of the pro-
posed project and to provide each of them with 
the basic understanding of the intentions of the 
other Party. 

   
 7. Језик 

 
7. Language 
 

 У случају било какве неподударности између 
текста на српском и енглеском језику, меро-
даван је текст на српском језику. 

In the case of any discrepancy between Serbian 
and English version, the Serbian version shall 
prevail. 

   
 8. Примерци 

 
8. Copies 
 

 Овај Меморандум је сачињен и потписан у 
шест (6) примерка, по два (2) за сваку Стра-
ну. 

This Memorandum is made and has been signed 
in six (6) copies, two (2) for each Party. 
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