
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 17.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање 
Слободном зоном ЈУГ Д.О.О. 
 
 II Предлог одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном 
зоном ЈУГ Д.О.О, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Бобан Михајловић, члан Градског већа и Драган Карличић, начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. 
 
 
Број: 1288-7/2010-03 
Датум: 17.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 На основу члана  16. и члана 37.  Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008), члана 2. и члана 10. Закона о слободним зонама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2006), члана 2, 7 и 104. Закона о 
привредном друштву („Службени гласник Републике Србије“, бр. 125/04), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2010. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

СЛОБОДНОМ ЗОНОМ ЈУГ Д.О.О. 
 
 

Члан 1 
 

 Град Ниш, као суоснивач са Општином Прокупље, оснива Привредно 
друштво за управљање Слободном зоном ЈУГ. 
 
 

Члан 2 
 

 Пословно име Привредног друштва је „Слободна зона ЈУГ“ Д.О.О. 
 Скраћено пословно име  Привредног друштва је СЗ „ЈУГ“ Д.О.О. 
 Пословно седиште је у Нишу, ул. Николе Пашића бр. 24. 
 
 

Члан 3 
 

 Делатност Привредног друштва је управљање Слободном зоном.  
 Привредно друштво ће обављати све послове којима се обезбеђују 
просторни, енергетски, технички и други услови за обављање делатности у 
Слободној зони.  
 Привредно друштво може обављати и друге делатности утврђене Статутом 
уз сагласност оснивача. 
 
 

Члан 4 
 

 За оснивање и почетак рада Привредног друштва, оснивачи Град Ниш и 
Општина Прокупље, обезбеђују новчана средства у процентуалном износу 70 % : 
30 %. 
 
 



 
 
 
 

Члан 5 
 
 Новчани улог у износу од 500 € у динарској противвредности оснивачи  
Град Ниш и Општина Прокупље  ће обезбедити у законском року потребном за 
регистровање привредног субјекта, као трошкове оснивања друштва. 

 
 

Члан 6 
 

 Остала средства Град Ниш и Општина Прокупље ће пренети у складу са 
Уговором, а по добијању сагласти Владе Републике Србије за оснивање Слободне 
зоне Ниш. 
 
 

Члан 7 
 
 Органи предузећа су Скупштина, Управни и Надзорни одбор које именује и 
разрешавају оснивачи на период од четири године. 
 
 

Члан 8 
 
 Скупштина и Управни одбор имају по пет чланова, док Надзорни одбор има 
три члана. Град Ниш у Скупштини и Управном Одбору има Председника и два 
члана, а у Надзорном Одбору једног члана. 
 
 

Члан 9 
 
 Председник Управног одбора може да остварује права и обавезе из радног 
односа у предузећу. 
 
 

Члан 10 
 
 Регистрацију Привредног друштва извршиће оснивачи у складу са Законом. 
 
 



Члан 11 
 
 Међусобна права и обавезе оснивачи Град Ниш и Општина Прокупље ће 
ближе регулисати Уговором који ће се закључити по ступању на снагу ове Одлуке. 



Члан 12 
 

 Овом Одлуком престају да важе Одлука о оснивању Јавног предузећа за 
робно-транспортне услуге у Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 30/1991 и 
број47/2000) и Одлука о оснивању Предузећа за управљање Слободном зоном 
Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 1/1998). 
 
 

Члан 13 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“.  
 
 

 
 
 
Број___________ 
У Нишу, _________2010. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 ГРАД Ниш и Општина Прокупље, у циљу подстицаја бржег економског 
развоја Нишавског и Топличког округа, кроз улагања инвеститора у нове 
производне објекте и активирање постојећег привредног потенцијала, постигли су 
договор да се у складу са Чланом 13. Закона о Слободним зонама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 62/2006), оснује заједничка Слободна зона, са 
пословним седиштем у Нишу и са два дела која чине функционалну целину. 
 Слободна зона ЈУГ се оснива на локацији „Доње Међурово“ у Нишу и на 
локацији Leone и Filcarа у Прокупљу. 
 Закон о слободним зонама предвиђа да Зоном управља привредно друштво 
за управљање зоном регистровано за управљање зоном. Оно утврђује и уређује 
организационе и техничке услове за обављање делатности и програма у зони, 
радно време зоне, кретање лица и робе у зони, обавезе привредног друштва за 
управљање зоном у вези осигурања просторних, техничких и организацијских 
услова коришћења зоне, мере заштите на раду и мере заштите животне средине, 
права и обавезе корисника зоне у односу на оснивача зоне и сл.  Привредно 
друштво за управљање зоном је дужно да овај докумет, којим се одређује режим 
рада у Слободној зони, достави на сагласност Управи за слободне зоне. По 
добијању сагласности закључује уговоре са корисницима зоне о међусобним 
правима и обавезама, који садрже елементе из претходног акта, односно утврђени 
режим пословања у Слободној зони. 
 Привредно друштво за управљање зоном мора обезбедити просторије за рад 
царинске службе. 
 Град Ниш и Општина Прокупље су постигле сагласност да се на територији 
два Округа оснује Слободна зона ЈУГ. У складу са чланом 10. Закона о Слободним 
зонама („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006) Зоном управља 
Привредно друштво за управљање Слободном зоном и Зоном може управљати 
само једно привредно друштво, па оснивачи Слободне зоне су у обавези да оснују 
Привредно друштво које ће управљати Слободном зоном. 
 Град Ниш и Општина Прокупље ће међусобна права и обавезе регулисати 
посебним Уговором у складу са овом Одлуком. 
 Чланом 13. ове Одлуке Град Ниш ставља ван снаге претходно донете 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за робно-транспортне услуге у Нишу, које је 
у складу са Законом по завршеном стечајном поступку (обрисано из Регистра 
привредних субјеката дана 02.12.2010. године) као и Одлуке о оснивању 
Предузећа за управљање Слободном зоном Ниш за Предузеће које није ни 
регистровано. 
 
У Нишу, децембар 2010. године 
 


