
 

Република Србија 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 56. став 12. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 

88/2008, 114/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), 

Градско веће Града Ниша, на седници од 14.01.2021. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I Даје се позитивно Мишљење о оправданости подношења Иницијативе за проширење 

подручја Слободне зоне Врање, на подручје Града Ниша, а на основу Писма о намерама за 

рад у режиму слободне зоне компаније „Xingyu Automotive Lighting Systems” д.о.о. Ниш, јер 

је значајно и оправдано за град Ниш, имајући у виду да доприноси стварању повољног 

пословног окружења и подстицању извоза, као и због значајног утицаја на даљи ток развоја 

града и окружења.  

II Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да пред Привредним друштвом Слободна 

зона „Врање“ д.о.о. покрене Иницијативу за проширење Слободне зоне „Врање”, на подручје 

Града Ниша за потребе компаније „Xingyu Automotive Lighting Systems” д.о.о. Ниш, која на 

подручју града Ниша планира да реализује своје пословне активности, детаљно исказане у 

Писму о намерама. 

III Налаже се Канцеларији за локални економски развој да координира активности у вези 

са спровођењем овог закључка. 

IV Саставни део овог закључка је Писмо о намерама компаније „Xingyu Automotive 

Lighting Systems” д.о.о. Ниш. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Компанија Xingyu Automotive Lighting Systems” д.о.о. Ниш, која на подручју града 

Ниша планира да реализује своје пословне активности, Граду Нишу поднела је Писмо о 

намерама за рад у режиму Слободне Зоне „Врање“ д.о.о. 

У Писму о намерама за рад у режиму слободне зоне компаније „Xingyu Automotive 

Lighting Systems” д.о.о. Ниш, исказана је намера да своје пословне активности обавља у 

режиму рада слободне зоне, укратко су описане референце и производни процеси компаније, 

инпути за набавку опреме и репроматеријала, као и тржиште на које ће се пласирати 

производи. Путем комуникације са представницима компаније „Xingyu Automotive Lighting 

Systems” д.о.о. Ниш, упознати смо са висином планиране инвестиције, која износи 

60.000.000 евра и предвиђена је за изградњу производног објекта и набавку нове опреме за 

производњу компоненти за ауто-индустрију, тачније производњу лампи и осветљења за 

аутомобиле, на к.п.бр. 16154/37 К.О. Ниш-Бубањ. За потребе реализације својих пословних 

планова компанија „Xingyu Automotive Lighting Systems” д.о.о. Ниш  планира да запосли 

1.000 радника у наредних 6 година. Колико је ово велики и значајан пројекат говори и 



чињеница да су инвестициони пројекти ове компаније проглашени од стране Владе 

Републике Србије пројектима од националног значаја. 

Проширење подручја Слободне зоне „Врање” на подручје града Ниша има за циљ 

економски развој града Ниша кроз повећање конкурентности града, унапређење пословног 

амбијента, стварање додатних услова за јачање постојећих и привлачење нових инвестиција, 

повећање обима производње роба и пружање услуга, запошљавање, трансфере нових 

технологија и друго.  

Град Ниш у сарадњи са државним институцијама ради интензивно на привлачењу 

страних инвестиција, тако да је стварање услова за пословање у режиму слободне зоне 

додатни квалитет који град Ниш може да понуди потенцијалним инвеститорима. 

Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да пред Привредним друштвом Слободна 

зона „Врање“ д.о.о. покрене Иницијативу за проширење Слободне зоне „Врање” д.о.о., на 

подручје Града Ниша за потребе компаније „Xingyu Automotive Lighting Systems” д.о.о. Ниш, 

која на подручју града Ниша планира да реализује своје пословне активности, детаљно 

исказане у Писму о намерама. 

На основу свега наведеног, даје се позитивно мишљење о оправданости проширења 

подручја Слободне зоне „Врање” на подручје града Ниша. 

 

 

Број: 28-1/2021-03 

У Нишу,  14.01.2021. године                                 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                                 Драгана Сотировски           


