На основу Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
(„Службени гласник РС“ број 61/15, 46/17 и 30/18) и члана 40. Статута Града Лознице
(„Службени лист“ града Лознице број 8/14 - пречишћен текст) Скупштина Града Лознице
на седници одржаној 12. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде
стицаоцу „Adient Аutomotive“ д.о.о. Бања Ковиљача, чији је обрађивач Јавно Предузеће за
управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ Лозница.
2. Утврђује се Предлог Решења о отуђењу неизграђеног
накнаде стицаоцу „Adient Аutomotive“ д.о.о. Бања Ковиљача

грађевинског земљишта без

3. Утврђује се Нацрт Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске
парцеле број: 4533/2 уписане у листу непокретности бр. 11510 КО Лозница.
4. Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Adient
Аutomotive“ д.о.о. Бања Ковиљача са Нацртом Уговора о отуђењу и предлогом Решења о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Adient Аutomotive“
д.о.о. Бања Ковиљача, Градски правобранилац града Лознице ће доставити Влади Републике
Србије уз Захтев за давање претходне сагласности за отуђење предметног неизграђеног
градског грађевинског земљишта.
5. Пре прибављања претходне сагласности Владе Републике Србије, Јавно предузеће
„Лозница развој“ Лозница дужно је да поднесе Пријаву државне помоћи Комисији за контролу
државне помоћи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређује контрола
државне помоћи.
6.

Акта из тачке 1., 2. и 3. ове Одлуке су саставни део ове Одлуке.

7. Ову Одлуку са актима из тачке 1., 2. и 3. ове Одлуке, објавити у Службеном листу града
Лознице.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број:06-38/18-25-1
Датум: 12. децембар 2018. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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1. УВОД - ПРОФИЛ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
1.1.

Географски положај

Град Лозница се налази на западу Републике Србије, на граници са Босном и
Херцеговином. Град обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања Ковиљача
класификована као градска. Са површином од 612 км 2 Град заузима 0,7% територије
Републике Србије. Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године
Град има 79327 становника, односно 1,1% укупног становништва Србије. По једном
квадратном километру у просеку живи 130 становника, па је густина насељености знатно
виша од просека Србије, који износи 93 становника/км2.

Град Лозница

Мачванска област

Број насеља

54

228

Број градских насеља

2

5

Број осталих насеља

52

223

Број катастарских општина

47

216

Табела 1: Општи подаци
Територија Града Лознице припада климату малих висина (од 200м - 500м) односно
представља типични жупски климат који је последица заклоњености територије
планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. Природни
положај Лознице условљава благу климу, са доста топлих дана и малим колебањима
температуре. Равнице се налазе између насеља Лозница и реке Дрине и у долини реке
Јадар. Кроз Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом. Средња
годишња температура ваздуха у Лозници је 11oC, стварно трајање сунчевог сјаја
(ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 сат, а у просеку се годишње
излучи 800-1000 мм падавина (просечно 868мм годишње). Просечна годишња влажност
ваздуха је 75,2%. Према наведеном, климат Лознице и њене околине може се
окарактерисати као веома повољан.
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1.2.

Саобраћајна инфраструктура

Мапа 1: Саобраћајна повезаност града Лознице

6

Аутопут Београд-Загреб
(Коридор X)
Државни путеви I-Б реда бр. 26 и бр. 27
Железничке линије
Удаљеност од речних лука
Аеродром ''Никола Тесла'' Београд
Аеродром у Тузли,
Босна и Херцеговина
Удаљеност од граничних прелаза са
Босном и Херцеговином

саобраћајна повезаност преко Државног
пута I-Б реда бр. 26 и бр. 21
аутопутем (европским путем) Е-70
Београд-Загреб и са ''Ибарском
магистралом''
Директан приступ линији Београд-РумаЛозница
Лука Шабац на Сави - 55 km,
Лука Београд на Дунаву - 139 km
110 km
70 km
Гранични прелаз Трбушница (путнички
саобраћај) - 3 km,
Гранични прелаз Каракај (транзитни
саобраћај) - 19 km

Табела 2: Саобраћајна повезаност града Лознице

Државним путем IБ реда број 26 (некадашњи магистрални пут М-19) ШабацЛозница који се укључује на некадашњи магистрални пут М-21 Нови Сад-Рума-Шабац,
Град Лозница је повезан, са једне стране, са Новим Садом, а са друге стране, са аутопутем
(европским путем) Е-70 Београд-Загреб. Удаљеност града Лознице од аутопута БеоградЗагреб је око 85 километара.
Град Лозница је са аутопутем (европским путем) Е-75 Београд-Нови Сад повезан
преко државног пута IБ реда број 26 (магистралног пута М-19) Шабац-Лозница,
некадашњег магистралног пута М-21 Нови Сад-Рума-Шабац, као и аутопута БеоградЗагреб. Удаљеност града Лознице од аутопута Е-75 Београд-Нови Сад је око 130
километара. Државним путем IБ реда број 27 (некадашњи магистрални пут М-4) ЛозницаВаљево-Лазаревац, Лозница је повезана са ''Ибарском магистралом''.
Поред наведених државних путева IБ реда, преко територије града Лознице пролазе
и државни путеви IIА реда: број 137 (Шабац–Волујац–Завлака–Крупањ–Грачаница), број
138 (Липнички Шор–Текериш) и број 139 (Крст–Коренита–Крупањ); као и државни
путеви IIБ реда: број 323 (Прњавор–Чокешина–Липове Воде–Волујац–Синошевић–
Накучани–Матијевац – веза са државним путем 21), број 330 (Лозница–Зајача–Шарена
буква–Мачков камен–веза са државним путем 137), број 331 (Бања Ковиљача–Гучево–
Зајача), број 332 (веза са државним путем 27–Жеравија–Тршић) и број 333 (Коренита–
Манастир Троноша).

Наведено указује да град Лозница има добар саобраћајни положај - што је
последица веома развијене путне мреже државних, општинских и некатегорисаних путева
7

- где саобраћајна инфраструктура омогућава добру регионалну повезаност, као и
повезаност овог подручја на републичком и међудржавном нивоу.
Град Лозница

Мачванска област

Дужина путева - укупно (km)

496,5

3.076,0

Савремени коловоз (km)

366,8

1.527,8

укупно (km)

63,4

282,5

савремени
коловоз (km)

63,4

282,5

укупно (km)

78,1

487,3

савремени
коловоз (km)

78,1

353,1

укупно (km)

355,0

2.306,2

савремени
коловоз (km)

225,3

892,2

Државни путеви I
реда
Државни путеви II
реда

Општински путеви

Табела 3: Дужина путева
У области железничког саобраћаја, кроз територију Града Лознице пролази део
железничке пруге Рума-Шабац-Лозница-Мали Зворник, као и траса пруге у изградњи
Тузла-Зворник-Лозница-Ваљево.
1.3.

Демографски подаци

Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године на територији
Града Лознице живи 79.327 становника, односно 1,1% укупног становништва Србије.
Густина насељености је око 130 становника/km2, а просечна старост становништва је 41,6
година.
Укупан број становника Града Лознице је, у периоду између два узастопна пописа
становништва (2002-2011. година), смањен за 8,2%. Овом смањењу је у одређеној мери
допринела измена методологије пописа, али већи проблем представља реално смањење
броја становника услед исељавања, смањења природног прираштаја и сл.
Година пописа становништва
Позиција

Број становника у
општини/граду
Промена броја
становника у
општини/граду

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

53.436

59.796

70.534

78.228

84.180

86.875

86.413

79.327

/

+6.360

+10.738

+7694

+5952

+2695

- 462

- 7086

Табела 4: Упоредни преглед броја становника општине/града Лознице
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У градским насељима (Лозница и Бања Ковиљача) живи 24.363, а у осталим
насељима 54.964 становника. Од укупног броја становника жене представљају 50,7%
(40.236 становника), а мушкарци 49,3% становништва (39.091).
Просечна старост становника града Лознице је 41,6 година, а старосна структура
становништва, према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.
године, представљена је следећом табелом:
Старосне
групе
(по годинама)
0–4
5–9
10 – 14
15 - 19
20 – 24
25 - 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 и више

Број
становника

Учешће у укупном
становништву града
Лознице
3 653
4 077
4 054
4 696
5 022
5 147
5 039
5 312
5 066
5 584
6 432
6 982
5 551
3 595
3 643
3 182
1 668
624

У к у п н о:

79 327

пунолетно становништво

64 674

просечна старост
од тога:
мушкарци
жене

4,6 %
5,1 %
5,1 %
5,9 %
6,3 %
6,5 %
6,4 %
6,7 %
6,4 %
7,0 %
8,1 %
8,8 %
7,0 %
4,5 %
4,6 %
4,0 %
2,1 %
0,8 %
100 %
81,5 %

41,6
40,5
42,7

/

Табела 5: Старосна структура становништва
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На територији града, као што је претходно наведено, живи 79.327 становника, од
којих је 38% активних. Ово учешће је ниже у односу на Републику, где је удео активног у
укупном становништву 41,3%. Удео радног контигента у укупном становништву у
Лозници према попису из 2011. године износи 69% (на нивоу Републике је 68%). У
укупном радном контигенту мушкарци учествују са 50%, а жене са 50% (као и на нивоу
Републике). Удео пољопривредног становништва у укупном становништву у Лозници
износи 10,1%, а у Републици 10,9%. Активно пољопривредно становништво у укупном
броју активног становништва на територији града чини 14,5%, у Републици 15,6%. У
структури пољопривредног становништва Лознице 67% је активно.
Структура становништва према изворима средстава за живот приказана је у Табели 6:
Град
Лозница

Удео у укупном
становништву
града

79.327

100

укупно

19.468

24,6%

мушко
женско
укупно

11.622
7.846
16.176

20,4%

мушко
женско
укупно

7.288
8.888
1.780

2,2%

мушко
женско
укупно

1.167
613
2.321

2,9%

мушко
женско
укупно

1.011
1.310
64

0,1%

мушко
женско
укупно

24
40
339

0,4%

мушко
женско
укупно

213
126
383

0,5%

мушко
женско
укупно

258
125
32.813

41,4%

мушко
женско

13.529
19.284

-

Позиција
Укупно становништво

Извори средстава за живот
Зарада или друга примања
по основу рада

Пензија

Приходи од имовине

Социјална примања
Стипендија за
ученике/студенте,
студентски кредит
Зајам/уштеђевина

Новчана накнада за
незапослена лица
Издржавано лице
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укупно
Остало

мушко
женско

5.983

7,5%

3.979
2.004

-

Табела 6: Становништво према изворима средстава за живот

2. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА
2.1.

Деиндустријализација

Лозница је град који има историју богате индустријске производње. Била је
значајан привредни центар са великим привредним гигантима који су запошљавали
велики број радника. У периоду од 1960. до 1990. године, Лозница је била важан
индустријски и економски центар тадашње Југославије. Уз доминантну хемијску
индустрију, чији је носилац била ХК ''Вискоза'', Лозница се одликовала разноврсном
индустријском производњом и развијеном мултисекторском привредом. Од мноштва
предузећа која су допринела идентификовању Лознице на националном, али и на ширем
нивоу, најзначајнија су била: рудник ''Зајача'', ФАК Лозница (производња приколица за
возила и кочионих система), ''Зидар'' (грађевинарство), Конфекција ''Мода'' (текстилна
индустрија), ''Нови дом'' Бања Ковиљача (дрвна индустрија), ПД ''Гучево'' (пољопривреда),
ИГМ ''Први Мај'' (производња грађевинског материјала). Некадашња велика државна и
друштвена предузећа су запошљавала преко 20.000 људи.
У Лозници је у наредним годинама, као и на нивоу Србије, уследио пад
индустријске производње, коју су све више карактерисали: застарелости опреме и
технологије и технолошко заостајање, незадовољавајући ниво квалитета производа и
услуга по светским стандардима, низак извоз (а висок увоз), недостатак стручног кадра,
вишкови радне снаге, низак ниво маркетинг менаџмента и управљања производњом, као и
недостатак средстава за инвестиције. Утицај касније светске економске кризе одразио се и
на токове страних директних инвестиција, чији је прилив након тога значајно опао у
транзиционим земљама, међу којима је и Србија. Недовољан ниво страних инвестиција се
и у Лозници одразио на опадање привредне активности а за последицу има значајан број
незапослених.
Производња у Србији суочава се са неколико проблема, од којих је кључни
недовољна понуда за извоз, која је у вези са недовољним нивоом директних страних
инвестиција (greenfild). Предуслови за раст привредне активности, отварање радних места
и јачање осталих економских параметара јесу инвестиције у нову опрему и технологију,
као и привредну инфраструктуру. Како би се ово постигло потребно је повећати прилив
директних страних инвестиција (greenfild), које би повећале производњу, нарочито
производе за извоз, упослиле радну снагу, што би утицало на пораст животног стандарда
грађана.
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2.2.

Индустријско наслеђе

Привредна слика Лознице не одступа од опште слике градова у Србији у којима су
значајна државна предузећа прошла кроз неуспешне приватизације, несналажење у
тржишним условима, стечаје и ликвидације. Међутим, поједине карактеристике, при чему
се, пре свега, мисли на: богату историју индустријске производње, квалификоване
кадрове, постојање радних навика, препознавање значаја производног процеса, познавање
технологија и заинтересованост за нове, спремност на доквалификовање и
преквалификовање - представљају значајно индустријско наслеђе, наслеђе које може да
буде значајан привредни потенцијал Града.
2.3.

Стање у привреди

Према подацима Агенције за привредне регистре, на подручју града Лознице
послује 893 регистрованих привредних друштава и 2844 предузетника. Према критеријуму
величине, у структури доминирају микро и мала правна лица (98,54%), па средња (1,46%),
а компанија Golden Lady – Valy је регистрована као велико предузеће. Седиште компаније
је у Ваљеву и сви подаци објављени у АПР обухватају збирно податке о пословању
фабрике у Ваљеву и фабрике у Лозници.
У структури лозничке приведе, према вишегодишњем тренду, доминирају
привредна друштва која се претежно баве трговином на велико и трговином на мало
(≈30% од укупног броја регистрованих привредних друштава), а, потом, следе сектори
делатности:
 прерађивачка индустрија ≈ 28%,
 грађевинарство ≈ 12%,
 саобраћај и складиштење ≈ 7%,
 пољопривреда, шумарство и рибарство ≈ 4% и
 остале делатности ≈ 19%.
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Привредна друштва - структура привреде према
секторима делатности
Трговина
19%
4%

30%

Прерађивачка индустрија
Грађевинарство

7%
12%
28%

Саобраћај и складиштење
Пољопривреда, шумарство и
рибарство
Остале делатности

Графикон 1 - Структура привреде: привредна друштва
Према броју запослених, најзначајнија привредна друштва су:
 Valy DОО a subsidiary of Golden Lady Company - фабрика у Лозници (производња
плетених и кукичаних чарапа - женске чарапе и рубље) - 800 запослених,
 Nelli DОО (производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа) - 228
запослених,
 Chabros DOO (резање и обрада дрвета - производња намештаја и паркета, сушење и
парење резане грађе) - 170 запослених,
 ЕП-БЕЛТ ДОО (производња осталог техничког и индустријског текстила) - 152
запослена,
 МН ДОО (трговина на мало моторним горивима у специјализованим
продавницама, производња бетонске галантерије, угоститељство и туризам) - 130
запослених.
Код регистрованих предузетника, према раније успостављеном тренду, структура
привреде по секторима делатности је следећа:
 трговина на велико и трговина на мало ≈ 24 %,
 прерађивачка индустрија ≈ 17%,
 грађевинарство ≈ 12%,
 саобраћај и складиштење ≈ 11%,
 услуге смештаја и исхране ≈ 10 %,
 остале услужне делатности ≈ 9%,
 остало ≈ 17%.
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Предузетници - структура привреде према
секторима делатности
17%

Трговина

24%

9%

Прерађивачка индустрија

10%

17%
11%

12%

Грађевинарство
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Остале услужне делатности
Осталo

Графикон 2 - Структура привреде: предузетници
2.4.

Запосленост

Подаци Републичког завода за статистику о кретању броја запослених у граду
Лозници приказани су у Табели 7:
Година

Запослени - укупно

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

15 888
14 646
14 453
14 178
14 125
14 348
14 290

Година

Регистрована
запосленост:
запослени - укупно

2015.
2016.
2017.

15 725
15 869
16 566

Запослени у правним лицима
Приватни предузетници,
(привредна друштва, предузећа,
лица која самостално
задруге, установе и др.
обављају делатност и
организације)
запослени код њих
11 176
4 711
10 645
4 001
10 804
3 649
10 634
3 544
10 430
3 695
10 300
4 048
9 688
4 602
Предузетници,
лица која
Регистрована
Регистрована
самостално
запосленост:
запосленост:
обављају
регистровани
запослени у правним
делатност и
индивидуални
лицима
запослени код њих пољопривредници
10 433
4 060
1 232
10 516
4 205
1 148
11 062
4 388
1 116

Табела 7: Запослени у граду Лозници - годишњи просек
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Структура запослених по секторима делатности представљена је Табелом 8:

Позиција
Укупан број запослених у 2017. години - годишњи
просек
Структура запослених - по
секторима делатности:

Запослени у правним
лицима (привредна
друштва, предузећа,
задруге, установе и
др. организације) и
предузетници, лица
која самостално
обављају делатност
и запослени код њих

Пољопривреда, шумарство и
рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и
управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и
поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и
делатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и
техничке делатности
Административне и помоћне
услужне делатности
Државна управа и обавезно
социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална
заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности

Регистровани индивидуални пољопривредници

Град
Лозница

Удео у укупном
броју запослених

16 566

100%

15 450

93,3%

148
40
4 101

0,9%
0,3%
24,8%

249

1,5%

330

2,0%

1 020

6,2%

2 793
669
603
167

16,9%
4,0%
3,6%
1,0%

170
23

1,0%
0,1%

483

2,9%

199

1,2%

900
1 142

5,4%
6,9%

1 844
193
376

11,1%
1,2%
2,3%

1 116

6,7%

Табела 8: Структура запослених по секторима делатности
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2.5.

Незапосленост

Незапосленост је један од главних проблема свих економија и држава, па тако и
Србије и њених локалних самоуправа. Основна тежња јесте да се смањи незапосленост
кроз повећање запослености, односно креирањем нових радних места, првенствено у
производњи.
Основни изазови на тржишту рада у Републици Србији јесу незапосленост младих,
висок удео дугорочно незапослених у укупној популацији незапослених, као и велики
несклад између расположивог људског капитала и економских потреба.
Подаци Националне службе за запошљавање о кретању броја незапослених лица у
Граду Лозници, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, приказани су у Табели 9. У
табели су посебно издвојене осетљиве категорије незапослених лица.
Први пут траже
запослење
4 748

Без квалификација
(НСС; НКВ, ПКВ)
3 288

Жене

2008.

Број незапослених
лица - укупно
11 382

2009.

11 595

3 715

3 075

6 011

2010.

11 183

3 503

2 777

5 660

2011.

10 832

3 341

2 647

5 468

2012.

11 735

3 607

2 829

5 878

2013.

12 055

3 794

2 872

6 033

2014.

11 832

3 788

2 802

5 934

2015.

11 936

3 715

2 768

6 019

2016.

11 078

3 517

2 629

5 582

2017.

10 029

2 944

2 444

5 095

Година

6 104

Табела 9: Незапослена лица у граду Лозници - стање на дан 31. 12. 2017.
У структури незапослености према стручној спреми, на дан 31.03.2018. године,
најзаступљенија су лица са трећим (3.452) и четвртим (3.084) степеном стручне спреме. То
чини 65,1% од укупног броја незапослених лица. Овакав податак указује на то да ова
категорија лица не може да нађе запослење у складу са својим образовањем због
неадекватне и недовољне понуде радних места за ове образовне профиле. Нестручна лица,
са првим (2.036) и другим (388) степеном стручне спреме, чине укупно 24,1%. Када су
жене у питању, највећи број незапослених лица на евиденцији је са четвртим (1.850)
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и трећим степеном (1.369), што чини укупно 32,1% од укупног броја незапослених жена
на евиденцији.
Графикон 4: Структура незапослености према стручној спреми
на дан 31.03.2018. године

У сектору индустријске производње доминантна је потреба за запошљавањем
радника са средњим образовањем. Оваква структура незапослености, у којој доминирају
лица са завршеном средњом школом (3. и 4. степен стручне спреме), је изузетно повољна
за инвеститоре који планирају да инвестирају у нов производни процес, што ће допринети
и новим запошљавањима.
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Графикон 5: Старосна и полна структура незапослености

Значајни економски и друштвени и социјални изазов за сваки град и локалну
самоуправу, представља незапосленост младих и неодговарајућа понуда радних места. Из
тог разлога веома је важно покретање индустријске производње кроз инвестиције које
подразумевају и трансфер нових модерних знања и технологија, тако да ће компаније
упошљавати и младе високо школоване кадрове и на тај начин им омогућити да се
професионално остваре у својој локалној средини.
2.6.

Просечна зарада

Просечна зарада у граду Лозници је нижа од просечне зараде на нивоу Републике
Србије. Одступање од републичког просека је условљено структуром привреде и стањем
на тржишту раду. Нижа просечна зарада, међутим, представља и нижу цену рада и
имплицира ниже трошкове производног процеса.
Кретање просечне зараде у граду Лозници и у Републици Србији приказано је у
Табели 10, а упоредни преглед и динамика бруто цене рада Графиконом 6.
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Година

Град Лозница
просечна
зарада

Република Србија

просечна зарада
без пореза и
доприноса

просечна
зарада

просечна зарада
без пореза и
доприноса

2011.

40.040

28.879

52.733

37.976

2012.

43.704

31.505

57.430

41.377

44.363

32.216

60.708

43.932

2014.

45.664

33.207

61.426

44.530

2015.

44.941

32.663

61.145

44.432

2016.

45.681

33.239

63.474

46.097

2017.

47.954

34.930

65.976

47.893

2013.

Табела 10: Просечна зарада
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Графикон 6: Просечна бруто цена рада (EUR)
2.7.

Пословно окружење са анализом

Србија представља погодно тло за улагање и расте поверење инвеститора за
улагање у привреду. На повољност пословног окружења утиче и спремност локалних
самоуправа за развој одређених сектора привреде. Град Лозница континуирано ради на
унапређењу пословног окружења, кроз ефикасније пружање услуга становницима и
правним лицима, које се огледа кроз:











регулаторне реформе на локалном нивоу,
увођење е–управе,
пројекат управљања људским ресурсима,
уведен дигитални е-ЗУП систем и др,
локални економски развојни тим је формиран да ради са постојећим предузећима и
потенцијалним новим инвеститорима,
инфраструктурно опремљена индустријска зона и друге локације погодне за
brownfield i greenfield инвестиције,
највећи је град у Подрињу и значајан регионални центар,
повољан географско-саобраћајни положај,
ефикасна администрација,
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квалификована и искусна радна снага
искуство у јавно-приватном партнерству,
природна богатства и богато културно наслеђе,
усвојена Стратегија локалног одрживог развоја
систем услуга за добијање грађевинске дозволе,
мониторинг локалног тржишта и активан однос према стању и потребама,
адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге,
усвајање докумената из области планских и урбанистичких докумената.

Град континуирано унапређује друштвени развој, тако што инвестира у изградњу и
реконструкцију школа, вртића и охрабрује универзитете да отворе одељења и даље развија
образовни систем како би ефикасно одговорио потребама привреде; инвестира у
туристичке, културно-историјске и забавне локације; пружа финансијску подршку
младима за формирање породице као и насељавање девастираних делова општине.
Капитална улагања у овај регион су у складу и са тенденцијама и плановма Владе
Републике Србије да оснажи све делове Србије. На састанку одржаном 17. 09. 2017.године
у Лозници, коме су присуствовали председник Републике Србије и чланови Владе, између
осталог је закључено да је неопходно предузети следеће мере како би се повећала
привредна активност кроз подршку:
 страним инвеститорима,
 домаћим привредницима и пољопривредницима,
 инфраструкурна подршка која се огледа у великом броју занчајних
инфраструктурних пројеката,
 обезбеђивање боље енергетске инфраструктуре.
Лозница као административни центар и анализа других података битних за оцену
оправданости предметним располагањем грађевинским земљиштем.
Равномеран регионални развој и планови да град Лозница буде средиште
економског развоја овог дела западне Србије јесу прокламовани циљеви актуелне Владе
Републике Србије и руководства града Лознице. Економска, привредна, административна
и свака друга упућеност становништва и привреде суседних општина: Малог Зворника,
Љубовије, Крупња и осталих општина из окружења на град Лозницу, дају упориште
оваквој политици и циљевима.
Институције попут Опште болнице у Лозници, Министарства финансија - Пореске
управе филијала Лозница, Националне службе за запошљавање - филијала Лозница, ПИО
фонда - филијала Лозница, Министарства финансија - Управе за трезор филијала Лозница,
само су неке од државних институција које суседне општине, њихова правна лица и
грађане, упућују на Лозницу као здравствени, управни и администратвни центар.
Између осталог, ''Пољосавет'' Лозница, као пољопривредна саветодавна и стручна
служба Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, са седиштем у Лозници,
основан је у циљу пружања помоћи и подршке пољопривредним произвођачима са
територије града Лознице и општина Мали Зворник, Крупањ и Љубовија.
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Лозница, као лидер овог региона, препозната је и приликом оснивања Регионалне
развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине. Седиште ове регионалне агенције
налази се у Лозници, а оснивачи су, поред града Лознице, и суседне општине Мали
Зворник, Крупањ и Љубовија, као и општине Осечина и Богатић.
Интензивна повезаност између града Лознице и суседних општина огледа се и кроз
значајан број запослених лица на територији града Лознице са пребивалиштем у суседним
општинама.
Међуопштинска сарадња у приватном сектору, трансфер радне снаге и знања,
заокружују овај део западне Србије у једну целину, спремну за нове инвеститоре и
технологије, са јасним циљем, а то је смањење стопе незапослености и подизање квалитета
живота за 123 573 становника која живе и раде у граду Лозници и суседним општинама
Малом Зворнику, Љубовији и Крупњу.
Географски, здравствени и економски значај овог дела западне Србије огледа се и у
чињеници да је град Лозница погранично подручје и реком Дрином повезан је са
ентитетом српског народа Републике Српске. Гранични прелази, ''Трбушница'' који се
налази у непосредној близини Индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници, и ''Каракај'' у Малом
Зворнику, путеви су међусобне размене роба, услуга и запослених, између града Лознице
и највећих пограничних центара Републике Српске, града Бијељине са окружњем и
других општина попут Зворника.
Још један показатељ да град Лозница представља значајну карику у стварању
одрживог економског развоја региона је и податак да се нашао у групи 17 градова и
општина Република Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске приликом формирања
прекограничне регије ''Дрина-Сава''. Снажан ниво хомогености у природним, друштвеним,
економским, демографским и другим карактеристикама градова и општина у долинама две
реке Дрине и Саве, био је повод за израду платформе о формирању једне овакве
прекограничне регије, а све под покровитељством Сталне радне групе за регионални
рурални развој југоисточне Европе-SWG.
Све горе наведено у потпуности је и компатибилно са дописом Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 26.01.2018. године, а и са чланом 9. став
3. Уредбе Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 61/2015, 88/2015 и
46/2017), те у вези са тим, у потпуности су оправдани и испуњени услови да се предметно
земљиште у Индустријској зони ''Шепак'' може дати инвеститору без накнаде.
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3. АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ СА ГРАФИЧКИМ ПРИЛОЗИМА
3.1.

Подаци о земљишту

Локација на којој је предвиђена изградња производног погона „ADIENT“ налази се
у границама грађевинског подручја Лознице у делу индустријске зоне ,,Шепак" за коју је
израђен План детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак" (,,Службени лист града
Лозниц“ бр. 7/07, 1/12 и 17/17).
За потребе изградње производног погона инвеститору је понуђена катастарска
парцела бр.4533/2 КО Лозница, њива друге класе, површине 4,39 ha (04.39.21 м 2) градско
грађевинско земљиште које је у јавној својини града Лозница, описано у листу
непокретности бр. 11510 КО Лозница.
Предметна парцела је формирана Планом препарцелације бр. П 032/18 из марта 2018.
године и комплетно је инфраструктурно опремљена.
-копија плана
-копија преписа листа непокретности 11510 КО Лозница
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3.2. УРБАНИСТИЧКИ И ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
3.2.1. Положај, место и улога Лознице у окружењу
Град Лозница према административној подели припада Мачванском округу који се
налази у северозападном делу Србије на самој граници са Босном и Херцеговином.
На десној обали Дрине, између Цера, Поцерине, Мачве и планина Гучево и Борања налази
се Град Лозница који са површином од 612 км2 заузима 0,7% територије Републике
Србије, а 19% територије Мачванског округа у чији састав поред Лознице улазе Град
Шабац и општине: Богатић, Коцељева, Владимирци, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.
Од већих и значајнијих репера на територији града су свакако планине Гучево (779м) и
Цер (689м) на којима су у првој половини XX века вођене историјске битке.
Лозница је путевима повезана са Београдом, Новим Садом, Ваљевом и Сарајевом, а
пругом са Београдом (преко Руме) и Сарајевом (преко Зворника и Тузле).
Железнички саобраћај постаће веома значајан када се заврши пруга Ваљево-Лозница јер
ће се велики део саобраћаја ка Тузланској регији и даље ка Западу одвијати преко
територије Лознице.
Лозница је погранични град и веза је са Босном и Херцеговином, а из Лознице се
релативно брзо стиже у централну Србију.
У непосредној близини Лознице је и Бања Ковиљача, познато бањско лечилиште.
3.2.2. Рaдне зоне
Лозничка привреда се задњих година нагло развија у индустријским односно
радним зонама за које су већином донети одговарајући урбанистички планови:
1.

Радна зона Центар 1 концентрисана у непосредној близини центра града налази се
између улица Железничке, Луке Стевића и Филипа Кљајића. Површина ове
индустријске зоне је око 9,5 ха и у њој су смештени објекти: „Центар 1“:
-

„ТРИВИТ-ПЕК“пекарска индустрија АД Врбас
Индустија млека и млечних производа „МЛЕКАРА“ АД Лозница
Предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа „ДИВ-ХЛАДЊАЧА“ АД
Лозница
Предузеће за производњу, промет и услуге „ЕП-БЕЛТ“ ДОО Лозница
Друштво за производњу и трговину на велико и мало „СТИМ-ИМПОРТ“ ДОО
Лозница
Друштво за производњу, промет и услуге „ХРАСТ“ ДОО Лозница
Друштво за израду и монтажу електричне опреме за пренос и дистрибуцију
електричне енергије, спољну и унутрашњу трговину „ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО“ АД,
Лозница

Реч је о домаћим привредницима чије фирме послују дуже време, стабилни су
привредници и неки су извозно орјентисани.
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2. Радна зона Центар 2 на локацији између железничке пруге, бањског пута и Реке Штире,
налази се уз Улицу Кланичку у површини око 19,3 ха. У њој послују следећи привредни
субјекти:
-

Предузеће за производњу и промет „ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО, Лозница
Предузеће за промет кожа и предмета од коже „КОЖАР“ ДОО Лозница
Друштво за прераду и промет отпад „ТЕХНОМЕД“ ДОО Лозница
Друштво за производњу, промет и транспорт „ИНТЕРТРАНС“ ДОО Лозница
Предузеће за превоз и трговину „РИНГЕ ТРАНС“ ДОО Лозница
„LUNEX TRANSPORT“ДОО Лозница
Радња за превоз и прераду дрвета „ВУКОВИЋ-ТИМ“ Вуковић Тихомир ПР Радаљ

3. Индустријска зона ,,Шепак" налази се у непосредној близини граничног прелаза

„Трбушница“ између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, уз коридор
државног пута I б реда бр. 26 Шабац-Лозница-Ужице као и коридор државног пута I б реда
бр. 27 Лозница-Ваљево-Аранђеловац. Ова индустријска зона се простире на површини од
83,5 ха. Приметан је тренд лоцирања нових индустријских погона на потезу уз државни
пут I б реда тј. уз Улицу Републике Српске дуж које су, већ сада, концентрисане бројне
производне делатности и постоји тренд њиховог даљег ширења. У њој су лоцирани
следећи привредни субјекти:
-

„Golden Lady“ –„VALY“ДОО Ваљево

„RADALJAC COMPANY“ДОО, Бања Ковиљача
Производно трговинско предузеће „NATURA TRADE“ДОО, Лозница
„ИНГРАД“ ДОО за извођење радова у грађевинарству и инжењеринг, Лозница
Друштво за производњу, промет и услуге„ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА“ ДОО Лозница
„ГРАФИКА ТИМ“ ДОО, Лозница

4. Индустријска зона ,,Вискоза,, обухвата простор Хемијске индустрије ,,Вискоза" (у фази

стечаја) налази се уз пут Лозница-Бања Ковиљача, између ових градских насеља.
Површина ове индустријске зоне је око 63 ха. Индустријски погон Вискоза дуго је
представљао окосницу развоја не само града већ и ширег окружења. Локациони услови
који су такав развој омогућили и даље су исти. Промењени су економски предуслови
неопходни за његово функционисање. Погон Вискоза одликује се објектима великих
кубатура а лошег бонитета, знатним манипулативним површинама и разгранатом
инфраструктурном мрежом. Велики проблем у еколошком али и просторнофункционалном смислу представљају и њене пратеће инфраструктурне површине (за
депоновање отпадног материјала, канали за одвод и довод воде) лоциране уз реке
Трбушницу и Штиру које су биле неопходан локациони предуслов за одвијање
производних процеса.
- У њој се још налазе погони :
- Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг,
производњу, монтажу и промет„ЕНИКОН“, Лозница
- Предузеће за производњу, промет и услуге „ЕП-БЕЛТ“ ДОО Лозница

30

5. Тзв. радна зона ,,Север” се простире уз државни пут I б реда бр. 26 Шабац-ЛозницаМали Зворник-Ужице у површини од око 171,3 ха. Територију града тангира обилазни
пут-коридор државног пута I реда који би требало да прерасте у окосницу развоја подручја
кроз која пролази и обезбеди растерећење градског центра Лознице. Као фреквентан
саобраћајни правац обилазница има потенцијале важне за формирање једне привредне
зоне: успостављање директних релација између појединих производних пунктова у
окружењу, ефикасан процес размене сировина и финалних производа, приступачност,
доступност различитих група корисника односно могућност непосредног контакта са
корисницима простора. На већем делу трасе обилазнице кроз Лозницу она је на малој
удаљености од обале реке Дрине и царинског прелаза што додатно повећава атрактивност
овог потеза. Зона уз обилазни пут се формира дуж целе трасе обилазнице коридора
државног пута 1. реда која тангира територију града и карактерише се развојем различитих
облика производње како би се обезбедили предуслови формирања нових раднопроизводних потеза и зона, а без даље концентрације тих садржаја у центру града за шта
постоје предиспозиције сходно постојећој дистрибуцији погона. У овој зони смештени су
следећи привредни субјекти:
-

Друштво за производњу, промет и услуге „МН“ ДОО, Лозница
Друштво за производњу и промет лекова „TG-FARM MEDICO“ ДОО Лозница
Грађевинско предузеће „ОПЕК“ ДОО Лозница
Аутосервис„ВАГЕН БОРЕ“Горан Ранкић ПР Лозничко поље
„CHABROS DRVNA INDUSTRIJA“ДОО Лозница

3.2.3. Индустријска зона ,,Шепак”
Индустријска зона ,,Шепак" се налази у Лозници у западном делу градског подручја, и
има изузетно повољне саобраћајне услове, па самим тим представља атрактивну локацију
за формирање делатности којима треба много простора, али и добар саобраћајни положај.
Индустријска зона је битна окосница развоја привреде града Лознице. Има повољaн
географски положај јер је у непосредној близини граничног прелаза између Републике
Србије и Републике Босне и Херцеговине, државног пута I Б реда бр. 26 Шабац-ЛозницаМали Зворник-Ужице и државног пута I Б реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Аранђеловац који
је и веза са Међународним путем Е-75, а у плану је и изградња брзе саобраћајнице Нови
Сад-Шабац-Лозница који би се завршио на међународном граничном прелазу
„Трбушница“.
Са северо западне стране посматраног подручја налази се државни пут I Б реда бр. 27, тако
да је битна чињеница да се за приступ са тог пута теретна возила не упућују на коришћење
градских саобраћајница.
Са јужне стране посматраног подручја налази се Улица Републике Српске, чиме је
олакшан приступ Индустријској зони ,,Шепак” и са интерних градских саобраћајница.
Укупна површина индустријске зоне је 83,5 ха од којих је 62 ха у власништву града
Лознице. До сада је 46 ха потпуно инфраструктурно опремљено што подразумева
саобраћајну, водоводну, канализациону инфраструктуру, електромрежу, трафостаницу,
гас, телефон и интернет, 19 ха је заузето, а 27 ха доступно. У зони се налази:
-

„Golden Lady“ –„VALY“ ДОО Ваљево
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- „ГРАФИКА ТИМ“ ДОО, Лозница
- Друштво за производњу, промет и услуге„ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА“ ДОО Лозница
- „RADALJAC COMPANY“ДОО, Бања Ковиљача
Терен је углавном раван, односно припада равничарском делу града Лознице непосредно
уз приобални појас реке Дрине где се нивелете крећу од 122.11 до 121.10 м. На основу
постојећих норми, управо су то најповољнији терени за формирање индустријског
комплекса (то су терени од 0,3 до 5% нагиба).
Терен индустријске зоне је заштићен насипима од великих вода река Дрине, Штире и
Трбушнице.

3.2.3.1 Правила и услови за уређење и изградњу
Лака индустрија, грађевинарство, занатство и мануфактурна производња, складишта
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА
(КОМПЛЕКСИМА)
УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Минимална површина парцеле за индустрију..........................3000 м 2
Минимална површина парцеле за мање производне комплексе,
услуге,сервисе,складишта...........................................................1000 м 2
Максимална површина није ограничена
Минимална ширина фронта парцеле….25м за индустрију и 20м за
мање производне комплексе,услуге,сервисе,складишта.
Парцела или привредни комплекс који чини једна или више
катастарских парцела мора имати приступ на пут (јавна површина ).
Унутар једног производног комплекса који има своју јединствену
парцелу саобраћај се обавља интерним саобраћајницама.
Индекс/степен заузетости:
-максималан индекс/степен заузетости – максимално 70%
Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог
власника, максимални индекс заузетости се може применити на цео
комплекс при чему свака парцела која представља део комплекса
може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног.
Висинска регулација:
-максимална спратност објекта за управне зграде или део објекта до
улице По+П+2 (подрум, приземље, 2 спрата)
-максимална спратност за технолошко-производни део је П+0
-максимална висина објекта се прилагођава делатностима и
технолошким потребама уз поштовање правила за удаљеност од
међа
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија је на 10м од планиране регулационе линије.
Удаљеност објеката (новоизграђених или доградње) од бочних и
задње границе грађевинске парцеле одређује се према висини
објекта тако да износи најмање х/2 висине вишег објекта, али не
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ОДВОДЊАВАЊЕ
УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

ПАРКИРАЊЕ

мање од 6,0м
Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама
(комплексима) износи најмање 10,0 м (дозвољено је одступање
уколико је суседна грађевинска парцела функционални део
јединственог привредног комплекса и уколико је то условљено
технолошким процесима на суседним парцелама).
Распоред и удаљеност објеката унутар комплекса (парцеле) зависи
од технолошког процеса .Уколико објекти нису део јединственог
комплекса односно јединственог технолошког процеса њихова
међусобна удаљеност не може бити мања од 8,0 м.
Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано
паркирање и портирница
Дозвољена је фазна изградња
Кровови:
Код објеката великих габарита препоручују се равни или коси
кровови који су минималног нагиба 6˚.
Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко
суседних парцела.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на
минимално 20% површине парцеле односно комплекса.
Уколико више парцела чини јединствен привредни комплекс истог
власника, минималних 20% зеленила се може обезбедити на нивоу
целог комплекса, при чему свака парцела у комплексу може имати
већи или мањи проценат зеленила од планом прописаног, али се
минимум на нивоу комплекса мора задовољити.
За већ изграђене комлексе-парцеле у оквиру којих није обезбеђено
20% зеленила, не може се дозволити изградња нових и доградња и
надзиђивања постојећих објеката. Изузетно се може дозволити
изградња, доградња и надзиђивање у циљу побољшања услова
заштите животне средине, уз обезбеђење минимално 10% зелених
површина.
Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру
сопствених привредних комплекса (парцела) према јавним
површинама, речној обали, државном путу и другим
саобраћајницама у ширини од минимум 5,0 м. Уколико постоје
објекти изграђени са грађевинском дозволом у том појасу, зелени
појас тад прекинути.
Паркирање путничких возила се регулише у оквиру појединачних
комплекса и то: 1паркинг место на 20 запослених (или за
производни, магацински и индустријски објекат 1паркинг место на
200 м2 корисног простора)
Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних
комплекса а број паркинг места зависи од обима и врсте транспорта
за потребе делатности комплекса.
Могуће је формирање заједничког паркинга за више комплекса у
оквиру кога је неопходно обезбедити потребан број паркинг места.
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА
ИЗГРАДЊА
ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА
ПАРЦЕЛИ

ОГРАЂИВАЊЕ

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

Постојећи пословни објекти индустрије се задржавају.Свака
интервенција (доградња,адаптација,реконструкција) мора бити у
складу са правилима грађења овог плана.
На парцели се може градити више објеката основне и компатибилне
намене. У оквиру основне намене дозвољена је изградња објеката
компатибилне намене као што су -магацини, надстрешнице,
изложбени простор, простор за постројења и опрему,
инфраструктурни објекти. Могућа је изградња интерних
саобраћајница и платоа.
Парцеле се могу ограђивати зиданом или транспарентном оградом
максималне висине 2,20 м. Ограде према јавним површинама су
прозирне.
У оквиру индустријске зоне на терену постоје
-далековод од 110 кв
Планира се њихово измештање према условима надлежних органа
за управљање том инфраструктуром а самим тим престају да важе
њихове заштитне зоне односно посебни услови и ограничења за
изградњу испод и у непосредној близини истих.Испод и у заштитној
зони далековода од по 25 метара могућа је градња уз израду
Елабората на који би сагласност дала ,,Електромрежа Србије“ А,Д..
У оквиру индустријске зоне на терену се налази и
-гасовод притиска од 50 бара
Планирано је измештање гасовода притиска 50 bara.
Обзиром да се ради о Индустријској зони у којој ће бити различити
производни или прерађивачки процеси потребно је за сваку
катастарскупарцелу/технолошки процес предвидети самостални
уређај за пречишћавање отпадних вода како би се испоштовао услов
о квалитету испуштених отпадних вода у градску канализацију.
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3.2.3.2 Графички прилози локације
1. Извод из Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак" у
Лозници са приказом положаја к.п.бр. 4533/2КО Лозница- План намене површина
2. Шира локација (положај у односу на Лозницу)
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Шира локација (положај у односу на Лозницу)
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4. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О
ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ
Лице овлашћено за потписивање уговора о отуђењу грађевинског земљишта, након
прибављања сагласности Владе Републике Србије и доношења одлуке о отуђењу је
Градоначелник града Лозница Видоје Петровић.
5. ПОДАЦИО СТИЦAOЦУ ПРАВА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
5.1.

Подаци о инвеститору
1. ИНВЕСТИТОР
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

5.2.

Пун назив инвеститора: Adient Automotive d.o.o Бања Ковиљача
Адреса: Улица Маршала Тита 146 c, Бања Ковиљача
Облик својине предузећа:
Матични број: 21378500
Датум оснивања: 18.4.2018.
Шифра делатности: 2932
ПИБ: 110712033

Фазе инвестиционог процеса

Компанија „ADIENT“ планира да изгради производно пословни објекат за призводњу
површине 14.510m2 и његова реализација ће се обављати фазно у периоду од 2018. до
2022. године.
Почетак пројекта предвиђен је за 2018. годину, односно постепени почетак производње у
виду Braunfild инвестиције кренуће у 2018. години као фаза рампе између 2019 и 2022
године.
Изградња новог greenfild производног постројења за производњу пресвлака за ауто
седишта која обухвата резање и шивење тканина и кожних сировина вршиће се према
„ADIENT“ стандардима.
Укупно планирана вредност инвестиције за пројекат износи око 20 милиона евра за
период од 4 године, првенствено за новоградњу, опрему и изградњу.
Инвеститор планира да у новом производном погону у Лозници до краја пројекта
запосли укупно 1500 новозапослених радника.
6. МОДЕЛ ОТУЂЕЊА
6.1

Предложени услови

У складу са чланом 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак
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размене непокретности, Скупштини града Лозница предлажемо отуђење
грађевинског земљишта без накнаде по основу економских ефеката инвестиције која се
реализује на територији јединице локалне као основ за привлачење инвестиција у смислу
економске оправданости улагања самоуправе. Економски ефекти инвестиције су повећање
броја стално запослених радника, сигуран пласман производа, приходи од пословања и
значај увођења инвеститора у зону средстава града у индустријску зону што је од посебног
значаја за будући развој јединице локалне самоуправе.
6.2. Предлог износа умањења вредности грађевинског земљишта у Индустријској
зони „ШЕПАК“ инвеститору „ADIENT“
1. Тржишна вредност грађевинског земљишта површине 43921 m 2 према утврђеној
процени Министарства финансија, Пореска управа- филијала Лозница број БР.059436-03-03345/2018-К1А02.
43921 m2 x 7,2 = 316.231,20 еура
2. Новчани износ одређен за Уговор о отуђењу 37.376.771,00 РСД
3. Износ умањења као разлика између утврђене тржишне вредности катастарске
парцеле 4533/2 у КО Лозница и новчаног износа утврђеног Уговором о отуђењу:
-0- РСД
7. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Компанија „ADIENT“ се обавезује:
Да изгради производни погон у Лозници укупне површине 14.510 m 2 у складу са
правилима и условима за уређење и изградњу из тачке 3. подтачка 3.2.3.1. овог Елабората.
Да до 2022 године запосли укупно 1500 запослених радника.
Сходно одредбама члана 12 став 1 тачка 7 Уредбе о условима, начину и поступку под
којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у заакуп по цени
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размена непокретности („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017),
обезбеди банкарску гаранцију по добијању сагласности Владе РС за испуњење уговорених
обавеза.
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8. ЕЛЕМЕНТИ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ
8.1. Тржишна вредност предметног земљишта износи 7,2 еура (евра) или 851 дин/м 2
Укупна тржишна вредност грађевинског земљишта за предвиђену површину од
43.921м2 износи 37.376.771,00 динара или 316.231,20 еура (према средњем курсу еура од
118,2214 дин/еуро, на дан 07.12.2018. године, а према утврђеној цени од 7,2 еура/м 2 од
стране Пореске Управе Филијала Лозница).
8.2. Опис пројекта
Циљ овог пројекта је успостављање Greenfield производног погона за производњу
пресвлака за ауто седишта који обухвата резање и шивење тканина и кожних сировина.
Пројекат ће бити покренут у две фазе:
Фаза 1: Изнајмљивање привременог објекта Braunfild како би се благовремено
припремили и обучили запослени за специфичност посла.
Фаза 2: Изградња новог Greenfield постројења према Adient стандардима.
Величина објекта: 14.510 m2
8.3. Фазе инвестиционог пројекта
Почетак пројекта предвиђен је за мај 2018. године уз запошљавање и обуку првих
радника, уз закључење уговора о изнајмљивању простора на одговарајућој Braunfild
локацији до другог квартала 2018. године, омогућавајући почетак производње до јула
2018. године. Циљ је да се финализују грађевински радови у Greenfield-у у 2021. години, а
постизање пуног обима производње између 2021. и 2022. године.
8.4. Планирани број нових радних места
Тренутно се пројектује запошљавање 1500 радника (менаџмент 8, администратора 22,
инжењера 26, директних извршилаца 1440, остали 4) по следећој динамици:
- мај
2018. године – септембар 2018. године – 207;
- октобар 2018. године – септембар 2019. године – 393;
- октобар 2019. године – септембар 2020. године – 702;
- октобар 2020. године – септембар 2021. године – 1.357;
- октобар 2021. године – септембар 2022. Године – 1.500;
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8.5. Инвестициони трошкови
Очекивана укупна инвестиција за пројекат износи око 20 милиона еура у периоду
од 4 године, првенствено за новоградњу, опрему и изградњу. Комплетан завршетак
грађевинских радова очекује се до 2021. године, а постављање опреме и уређаја до 2022.
године.
8.6. Процена прихода јединице локалне самоуправе
У посматраном инвестиционом периоду 2018.-2022. године, град Лозница ће
остварити приходе по основу локалних такси, пореза на имовину и накнада за заштиту
животне средине.
Такође град Лозница ће остварити и приходе по основу наплаћених пореза на
зараде у складу са динамиком запошљавања радника и планираном исплатом просечних
нето зарада од чега у складу са законским прописима Граду припада 76% укупног износа.
А) Порез на имовину
Порез на имовину се обрачунава по стопи од 0,4% књиговодствене вредности за
производне погоне, 1,30 еура по м2 за пословни простор администрацију, односно 0.03
еура по м2 за грађевинско земљиште. Полазећи од претпоставке да ће будући производни
погони бити површине 14.510 м2, а по претпостављеној цени изградње од 300 еура
(35.466,42 динара/м2) основица за обрачун пореза на имовину за производни погон износи
514.617.754,20 динара (4.353.000,00 еура). Порез на земљиште утврђује се на основицу од
37.376.771,00 динара (316.231,20 еура). Претпоставља се да ће објекти бити изграђени до
краја 2021. године.
1. Производни погон – обрачун пореза на имовине (0,4% на посебну основицу)
Редни
број

Година

Површина м2

Пореска основица

Износ пореза у
РСД

Износ пореза у
Еурима

1.
2.
3.
4.

2019.
2020.
2021.
2022.

14.510
14.510
14.510
14.510

514.617.754,20
514.617.754,20
514.617.754,20
514.617.754,20

2.058.471,00
2.058.471,00
2.058.471,00
2.058.471,00

17.412,00
17.412,00
17.412,00
17.412,00

2. Грађевинско земљиште – обрачун пореза на имовину (површина 43.921,00)
Редни
број

Период

1.
2.
3.
4.
5.

7.-12.2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Површина м2

43.921
43.921
43.921
43.921
43.921
УКУПНО:

Износ пореза по м2
у РСД

Износ пореза у
РСД

Износ пореза у
Еурима

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

77.959,80
155.919,55
155.919,55
155.919,55
155.919,55
701.638,00

659,78
1.319,56
1.319,56
1.319,56
1.319,56
5.938,00
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3. Производни погон – обрачун накнаде за заштиту животне средине (површине
14.510м2 – износ пореза 7,09 по м2 )
Редни
број

Година

1.
2.
3.
4.

2019.
2020.
2021.
2022.

Површина м2

14.510
14.510
14.510
14.510
УКУПНО:

Износ пореза у
РСД/м2

Износ пореза у
РСД

Износ пореза у
Еурима

7,09
7,09
7,09
7,09

102.875,90
102.875,90
102.875,90
102.875,90
411.503,60

870,19
870,19
870,19
870,19
3.480,78

4. Грађевинско земљиште – обрачун накнаде за заштиту животне средине
(површина 43.921м2 – износ накнаде 3,55 РСД/м2)
Редни
број

Година

1.
2.
3.
4.
5.

7.-12.2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Површина

43.921
43.921
43.921
43.921
43.921
УКУПНО:

Износ пореза у
РСД/м2

Износ пореза у
РСД

Износ пореза у
Еурима

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

77.959,80
155.919,55
155.919,55
155.919,55
155.919,55
701.638,00

659,78
1.319,56
1.319,56
1.319,56
1.319,56
5.938,00

5. Обрачун накнаде за истицање фирме на пословном простору (101.788,62 РСД
односно 861,00 еуро годишње)
Редни
број

1.
2.
3.
4.

Година

Износ у РСД

Износ у Еурима

2019.
2020.
2021.
2022.
УКУПНО:

101.788,62
101.788,62
101.788,62
101.788,62
407.154,50

861,00
861,00
861,00
861,00
3.444,00
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6. Обрачун пореза на зараде
А) Обрачун пореза на доходак грађана из радног односа за период мај 2018. – септембар 2018. – Средњи званични курс Еура НБС
на да 07.12.2018. године 118,2214
Редн
и
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2
Менаџмент
Администра
ција
Инжењери
Производни
радници
Остало
УКУПНО:

Број
радника

Неопорезив
износ по
раднику
15.000/курс
6
126,88

Бруто II

Бруто I

6

4
2.415,44

5
2.048,72

13

846,05

717,60

126,88

12

846,04

717,60

174

264,30

2
207

846,00

3

Порез по
запосленом
месечно (5-6)
10%
7
192,18

Припадајући
порез по
раднику 7х76%
8

Порез за 5
месеци (8х3)5

Курс еура

Укупно порез за
5 месеци (9х10)

146,06

9
4.381,80

10
118,2214

11
518.022,53

59,07

44,90

2.918,50

118,2214

345.029,15

126,88

59,07

44,90

2.694,00

118,2214

318.488,45

224,18

126,88

9,73

7,40

6.438,00

118,2214

761.109,37

717,56

126,88

59,07

44,90

449,00
16.881,30

118,2214

53.081,60
1.995.730,91

Б) Обрачун пореза на доходак грађана из радног односа за период октобар 2018. – септембар 2019. – Средњи званични курс Еура
НБС на да 07.12.2018. године 118,2214
Редн
и
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2
Менаџмент
Администра
ција
Инжењери
Производни
радници
Остало
УКУПНО:

Број
радника

Бруто II

Бруто I

3
7

4
4.473,00

5
3.793,90

Неопорезив
износ по
раднику
15.000/курс
6
126,88

14

1.733,33

1.470,17

126,88

15

1.733,33

1.470,17

355

485,41

2
393

1.733,33

Порез по
запосленом
месечно (5-6)
10%
7
366,70

Припадајући
порез по
раднику 7х76%
8

Порез за 5
месеци (8х3)5

Курс еура

Укупно порез за
5 месеци (9х10)

278,70

9
23.410,80

10
118,2214

11
2.767.657,55

134,33

102,09

17.151,12

118,2214

2.027.629,41

126,88

134,33

102,09

18.376,20

118,2214

2.172.460,09

411,72

126,88

28,48

21,65

92.229,00

118,2214

10.903.441,50

1.470,17

126,88

134,33

102,09

2.450,16
153.617,28

118,2214

289.661,34
18.160.849,90
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В) Обрачун пореза на доходак грађана из радног односа за период октобар 2019. – септембар 2020. – Средњи званични курс Еура
НБС на да 07.12.2018. године 118,2214
Редн
и
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2
Менаџмент
Администра
ција
Инжењери
Производни
радници
Остало
УКУПНО:

Број
радника

Бруто II

Бруто I

3
8

4
3.729,92

5
3.163,63

Неопорезив
износ по
раднику
15.000/курс
6
126,88

17

1.655,17

1.403,88

126,88

15

1.655,17

1.403,88

660

432,63

2
702

1.655,17

Порез по
запосленом
месечно (5-6)
10%
7
303,67

Припадајући
порез по
раднику 7х76%
8

Порез за 5
месеци (8х3)5

Курс еура

Укупно порез за
5 месеци (9х10)

230,79

9
22.155,84

10
118,2214

11
2.619.294,42

127,70

97,06

19.800,24

118,2214

2.340.812,09

126,88

127,70

97,06

17.470,80

118,2214

2.065.422,43

366,95

126,88

24,00

18,24

144.460,80

118,2214

17.078.358,02

1.403,88

126,88

127,70

97,06

2.329,44
206.217,12

118,2214

275.389,65
24.379.276,63

Д) Обрачун пореза на доходак грађана из радног односа за период октобар 2020. – септембар 2021. – Средњи званични курс Еура
НБС на да 07.12.2018. године 118,2214
Редн
и
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2
Менаџмент
Администра
ција
Инжењери
Производни
радници
Остало
УКУПНО:

Број
радника

Бруто II

Бруто I

3
8

4
3.868,07

5
3.280,81

Неопорезив
износ по
раднику
15.000/курс
6
126,88

22

1.533,89

1.301,01

126,88

24

1.533,89

1.301,01

1300

449,89

3
1357

1.533,89

Порез по
запосленом
месечно (5-6)
10%
7
315,39

Припадајући
порез по
раднику 7х76%
8

Порез за 5
месеци (8х3)5

Курс еура

Укупно порез за
5 месеци (9х10)

239,70

9
23.011,20

10
118,2214

11
2.720.416,27

117,41

89,24

23.559,26

118,2214

2.785.208,10

126,88

117,41

89,24

25.701,12

118,2214

3.038.422,38

381,59

126,88

24,47

19,36

302.016,00

118,2214

35.704.754,34

1.301,01

126,88

117,41

89,24

3.212.64
377.500,22

118,2214

379.802,19
44.628.604,50
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Ђ) Обрачун пореза на доходак грађана из радног односа за период октобар 2021. – септембар 2022. – Средњи званични курс Еура
НБС на да 07.12.2018. године 118,2214
Редн
и
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2
Менаџмент
Администра
ција
Инжењери
Производни
радници
Остало
УКУПНО:

Број
радника

Бруто II

Бруто I

3
8

4
4.006,21

5
3.397,98

Неопорезив
износ по
раднику
15.000/курс
6
126,88

22

1.814,03

1.538,62

126,88

26

1.814,03

1.538,62

1440

600,10

4
1500

1.814,03

Порез по
запосленом
месечно (5-6)
10%
7
327,11

Припадајући
порез по
раднику 7х76%
8

Порез за 5
месеци (8х3)5

Курс еура

Укупно порез за
5 месеци (9х10)

248,61

9
23.866,56

10
118,2214

11
2.821.538,13

141,17

107,29

28.324,56

118,2214

3.348.569,13

126,88

141,17

107,29

33.474,48

118,2214

3.957.399,88

508,99

126,88

38,21

29,04

501.811,20

118,2214

59.324.822,59

1.538,62

126,88

141,17

107,29

5.149,92
592.626,72

118,2214

608.830,75
70.061.160,51
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8.7. Укупно очекивани приходи
Укупно очекивани приход по основу пореза на имовину, пореза на земљиште, накнаде за заштиту животне средине,
таксе за истицање фирме на пословном простору и пореза на зараде (1+2+3+4+5+6) износи за посматрани период 2018.
године – 2022. године 163.506.027,55 динара, односно 1.383.049,32 еура.
8.8. Укупно очекивани расходи
Укупно очекивани расходи очекују се у износу од 37.376.771,00 дин (316.231,20 еура) за додељено земљиште у
површини од 43 921м2.
8.9. Утицај на животну средину
Технологија која ће се користити, активности истраживања
Нова Фабрика ће користити стандардну технологију Аdient сечења и шивења. Аdientova светска инжењерска мрежа
обухвата десет центара за истраживање и развој. Ови истраживачки и развојни центри користе глобално конзистентан
приступ процесу развоја производа за седење. Користећи мрежу техничких стручњака из области предмета, Аdient је у стању
да ефикасно примењује најбоље праксе и побољшава трошкове и квалитет производа.
Утицај на животну средину
Тканине, пластичне, дрвене палете и отпад од папира захтевају редовно уклањање. С времена на време потребно је
уклањање отпада од алата и тонера, не очекује се други утицај на животну средину..
9. З А К Љ У Ч А К
Директне стране инвестиције, greenfild модел, представљају најквалитетнији и најзначајнији начин инвестирања који
доприноси расту привреде, расту конкурентности, расту извозних потенцијала и наравно доводе до запошљавања нове радне
снаге. То подразумева и трансфер нових знања и технологија и доприноси равномернијем регионалном развоју као и
отварању радних места за високо школовани кадар и менаџмент.
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Овакве инвестиције представљају за земљу најважнији облик улагања јер услед великих улагања компаније имају
тенденцију да дугорочно остану и утичу на економски развој региона истовремено подстичући равномерни регионални
развој земље. То је од изузетне важности, с обзиром да неравномерни регионални развој спутава развој појединих подручја и
иницира миграционе токове, што утиче да велики и важни простори остају неискоришћени, а развојни центри прекомерно
насељени, а то индиректно утиче и на високу регионалну незапосленост.
Град Лозница одликује се одговарајућим географским положајем, повољном климом, саобраћајном инфраструктуром која
обезбеђује добру саобраћајну повезаност са важним републичким и међудржавним центрима. Град Лозница има велико
индустријско наслеђе које карактерише богата историја индустријске производње. Анализа структуре незапослених лица
указује на то да се најзаступљенија категорија незапослених односи на лица са трогодишњим и четворогодишњим
средњошколским нивоом образовања. Оваква структура незапослености изузетно је повољна за инвеститоре који планирају
да инвестирају у нов производни процес. Предности Града су и повољно пословно окружење које се континуирано
унапређује, ефикасно пружање услуга становницима и правним лицима, улагања у друштвени развој. Јака институционална
повезаност са суседним општинама и околним местима чини Град Лозницу главним административним центром овог
региона западне Србије, који красе и многе туристичке и културно-историјске знаменитости.
Све наведене карактеристике указују на значајни потенцијал Града и представљају погодности за будуће инвеститоре.
Велики је значај инвестирања у индустрију и модернизацију индустријске производње, чиме се заправо утиче на
побољшање стања укупне привреде, на повећање конкурентости и продуктивности, као и на смањење незапослености, кроз
отварање нових радних места и повећање запослености, што доводи до побољшања животног стандарда грађана и развоја
целокупног друштва.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-38/18-25-1
Датум: 12. децембар 2018. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р
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ПРЕДЛОГ
На основу члана 99. став 10. и члана 100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
65/17 и 83/18), члана 7., 9. и 19. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности („Сл.гласник РС“ број 61/15, 46/17 и 30/18), члана 10. став 2., члана 47. тачка 4 и
члана 48. Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице („Сл. лист
града Лозница“ број 3/15 и 5/18), дела II став 2. и одељка 2.1. пододељак 2.1.1. Програма отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини („Службени лист Града Лознице“ број 3/15) и члана 40. Статута града Лознице (Сл. лист града Лознице“ број
8/14 – пречишћен текст), по добијеној претходној сагласности Владе Републике Србије _______________ и по спроведеном
поступку непосредне погодбе, Скупштина града Лознице на својој седници одржаној 12. децембра 2018. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде
стицаоцу „Adient Automotive“ доо Бања Ковиљача
1. Град Лозница отуђује неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Града Лознице, путем непосредне погодбе
без накнаде, и то катастарску парцелу број 4533/2 површине 4.39.21ха у КО Лозница, уписане у листу непокретности
бр. 11510 КО Лозница, у Индустријској зони „Шепак“ у Лозници, у корист стицаоца „Adient Automotive“ д.о.о Бања
Ковиљача, матични број 21378500, ради реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски
развој.
2. На основу овог Решења закључиће се са стицаоцем Уговор о отуђењу, без накнаде, неизграђеног грађевинског
земљишта из тачке 1. овог Решења, који ће у име града Лознице потписати градоначелник града Лознице Видоје
Петровић.
3. Потврђује се текст Уговора из тачке 2. овог Решења, који је прилог овог Решења.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу града Лознице“.
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Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења садржан је у члану 99. став 10. и члана 100. став 1. тачка 4. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 65/17 и 83/18), којима је прописан поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта без накнаде од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Члановима 7., 9. и 19. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини
може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности („Сл.гласник РС“ број 61/15, 46/17 и 30/18), ближе је уређен поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.
У члану 10. став 2., члану 47. тачка 4. и члану 48. Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини града Лознице („Сл. лист града Лозница“ број 3/15 и 5/18), утврђена је надлежност Скупштине
града за доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта а у складу са Програмом отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини („Сл. лист града Лознице“ број 3/15).
Циљ доношења предложеног Решења је унапређење локалног економског развоја и побољшање животног стандарда
грађана.
Разлог за доношење предметног Решења садржан је у околности да се граду Лозница Компанија „ADIENT
LTD.&CO.KG“ обратила 02.02.2018. године Писмом о намерама у којем се истиче да наведена компанија жели да инвестира
на територији града Лознице у изградњу производног постројења, односно пројекта чија би укупна вредност износила 20
милиона евра. За изградњу погона који би како је у Писму о намерама и наведено упослио 1500 запослених радника,
потребно је земљиште површине 200х220м2 на локацији комуналне опремљене Индустријске зоне „Шепак“.
Компанија „ADIENT LTD.&CO.KG“ са 75.000 запослених који послују у 230 производних постројења у 33 земље
света глобални је лидер у ауто индустрији, у производњи аутомобилских седишта.
Компанија ради са највећим светским произвођачима аутомобила, снабдевањем делова за најважније брендове
аутомобила широм света. Са 20 милијарди долара консолидованих годишњих прихода, компанија испоручује око 25 милиона
седишта који се користе у више од 360 земаља света.
Имајући у виду да је Писмом о намерама и Елаборатом о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде
стицаоца „Adient Аutomotive“ д.о.о. Бања Ковиљача, предвиђен почетак реализације инвестиционог пројекта планиран за
2018. годину, Надзорни одбор ЈП „Лозница развој“ Лозница је 27.4.2018. године донео Одлуку којом се предлаже
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градоначелнику града Лознице да на основу Програма отуђења грађевинског земљишта доносе Одлуку о покретању поступка
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице у спроведеном поступку непосредне погодбе
без обавезе плаћања накнаде од стране стицаоца.
На основу покренуте иницијативе од стране Надзорног одбора ЈП „Лозница развој“ Лозница, Градоначелник је донео
Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице у поступку
непосредне погодбе без накнаде број 97-1/2018-I од 30.04.2018.године, уз обавезу ЈП „Лозница развој“ да претходно изради
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Adient Аutomotive“ д.о.о. Бања Ковиљача.
Обрађивач ЈП „Лозница развој“ је након Одлуке Градоначелника израдило предлог Нацрта Елабората о оправданости
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града, у Индустријској зони „Шепак“ и доставио Градском
већу.
На својој седници одржаној дана 21.05.2018.године Градско веће је утврдило Нацрт Елабората и исти упутило на
јавни увид у трајању од 8 дана, а ЈП „Лозница развој“ одредило да организује и спроведе јавни увид.
Јавно предузеће „Лозница развој“ Лозница организовало је и спровело јавни увид у временском трајању од 8 дана и
то од 24.5.2018. до 31.5.2018. године. Након обављеног јавног увида Јавно предузеће „Лозница развој“ је сачинило Извештај
о обављеном јавном увиду и доставило Градском већу Нацрт Елабората са Извештајем.
У циљу реализације описаног инвестиционог пројекта регистровано је код Агенције за привредне регистре Друштво
са ограниченом одговорношћу „ADIENT AUTOMOTIVE “ са седиштем у Бањи Ковиљачи.
На основу прибављене претходне сагласности Владе Републике Србије на отуђење земљишта и по спроведеном
поступку непосредне погодбе одлучено је као у изреци Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број:06-38/18-25-1
Датум: 12. децембар 2018.године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић
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НАЦРТ
На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14), Уредбе о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак
размене непокретности („Сл. гласник РС“, бр.
61/15, 88/15, 46/17 и 30/2018), чл. 59. и 60. Одлуке
о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини града Лознице („Сл.
лист града Лознице", бр. 3/15 и 5/18), Одлуке
Скупштине града Лознице број _____________ од
__.__.2018. године о усвајању Елабората о
оправданости, Решења Комисије за контролу
државне помоћи број ____________ од __.__.2018.
године, Закључкa Владе РС број _____________ од
__.__.2018. године, Решења Скупштине града
Лознице
број _____________ од __.__.2018.
године о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта непосредном погодбом и Мишљења
Градског правобранилаштва града Лознице број
_____________ од __.__.2018. године,

1. ГРАД ЛОЗНИЦА, Карађорђева број 2, ПИБ:
101196408, МБ: 07169981, који заступа Видоје
Петровић, градоначелник града Лознице (у
даљем тексту: Град), и

Based on Article 99 of the Law on Planning and
Construction („Official Gazette of the RS“, No 72/09,
81/09-corrigenda,
64/10-Decision
of
the
Constitutional Court, 24/11, 121/12, 42/13-Decision
of the Constitutional Court, 50/13-Decision of the
Constitutional Court, 98/13-Decision of the
Constitutional Court, 132/14 and 145/14), the
Regulation on the Conditions, Manner and the
Procedure for Acqusition or Lease of Publically
Owned Construction Land at Price Lower than the
Market Price, i.e. Without Compensation, as well as
the Conditions, Manner and the Procedure for
Exchange of Immobile Property („Official Gazette of
the RS“, No 61/15, 88/15, 46/17 and 30/2018),
Articles 59 and 60 of the Decision on the alienation,
exchange and leasing of construction land in the
public property of the city of Loznica („Official
Journal of the City of Loznica“ No 3/15 and 5/18), the
Decision of the Loznica City Assembly No ..............
of ............. 2018 of Acceptance of the Feasibility
Study, the Resolution of the Commission for State Aid
Control No: .............., dated .............. 2018, the
Conclusion of the Government of the RS No
................ of ................. 2018, the Decision of the City
of Loznica Assembly No............. of ..................2018
on the Alienation of Unbuilt Construction Land by
Direct Deal and the Opinion of the City Public
Defender’s Office No.............. of ............ 2018,
1. CITY OF LOZNICA, Karađorđeva Street No 2,
TIN: 101196408, Reg. No. 07169981, represented by
Vidoje Petrović, Mayor of the City of Loznica
(hereinafter: the City), аnd

2. Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača, са
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седиштем у Бањи Ковиљачи, Лозница, улица
Маршала Тита 146 Ц, ПИБ: 110712033, матични
број:
21378500,
које
заступа
__________________________________,
директор на основу специјалног пуномоћја (у
даљем тексту: Инвеститор)
(у даљем тексту појединачно означени као:
Уговорна страна и заједно као: Уговорне стране),

2. Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača, with
seat in Banja Koviljača, Loznica, Maršala Tita Street
No 146 C, TIN: 110712033, Reg. No. 21378500,
represented
by
________________________________, under the
special power of attorney (hereinafter: the Investor)
(hereinafter individually referred to as: the Party, and
collectively as: the Parties),

закључују дана ____________________, у Лозници
следећи
Conclude in Loznica, on ………...…………, the
following
УГОВОР О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4533/2 К.О.
ЛОЗНИЦА

CONTRACT ON ALIENATION OF UNBUILT
CONSTRUCTION LAND ON THE CADASTRE
PLOT No 4533/2 OF THE CADASTRE
MUNICIPALITY OF LOZNICA

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
PREAMBULE
Скупштина града Лознице је дана __.__.2018.
године, донела Одлуку број ____________ о
усвајању Елабората о оправданости отуђењa
неизграђеног грађевинског земљишта катастарске
парцеле број 4533/2 К.О. Лозница, непосредном
погодбом, без накнаде друштву Adient Automotive
d.o.o. Banja Koviljača (у даљем тексту: Елаборат).

On .................... 2018, the Loznica City Assembly
made a Decision No ........ about acceptance of the
Feasibility study for alienation of unbuilt construction
land on the Cadastre plot No 4533/2 of the Cadastre
Municipality of Loznica by direct deal, without
compensation, to the company Adient Automotive
d.o.o. Banja Koviljača (hereinafter: the Study).

Комисија за контролу државне помоћи РС је на
основу Пријаве државне помоћи Града донела
Решење број _________ од __.__.2018. године
којим се дозвољава давање државне помоћи у виду
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 4533/2 К.О. Лозница у
јавној својини Града без накнаде.

Based on the City State Aid Application, the
Commission for State Aid Control adopted the
Resolution No ............. dated ................ 2018,
granting the state aid in the form of alienation of the
unbuilt construction land on the Cadastre plot No
4533/2 of the Cadastre Municipality of Loznica
publically owned by the City, without compensation.
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Влада РС је Закључком број ___________ од
__.__._____. године, дала претходну сагласност на
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 4533/2 К.О. Лозница у
јавној својини Града без накнаде.
По спроведеном поступку непосредне погодбе,
Скупштина града Лознице донела је Решење број
_______________ од __.__._____. године о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 4533/2 К.О. Лозница,
непосредном погодбом, без накнаде, друштву
Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača ради
реализације инвестиционог пројекта који обухвата
улагање у вредности од најмање 20 милиона евра и
запошљавање најмање 1500 лица на неодређено
време до краја септембра 2022. године (у даљем
тексту: Инвестициони пројекат).

The Government of the RS gave a prior approval to
alienation of the unbuilt construction land on the
Cadastre plot No 4533/2 of the Cadastre Municipality
of Loznica publically owned by the City without
compensation in its Decision No............... of ..............
.
After the procedure of direct deal was conducted, the
City of Loznica Assembly made a Decision No
......……......... of ......…….......... about the alienation
of the unbuilt construction land on the Cadastre plot
No 4533/2 of the Cadastre Municipality of Loznica by
direct deal and without compensation to the company
Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača for the
realization of an investment project consisting of an
investment of at least 20 million EUR and employing
at least 1500 persons for an indefinite period of time
by the end of September 2022 (hereinafter: the
Investment project).

Члан 1.

Article 1

Предмет овог Уговора је отуђење неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Лознице, путем непосредне погодбе, без накнаде,
и то катастарске парцеле број 4533/2 К.О. Лозница,
уписане у Лист непокретности број 11510 К.О.
Лозница, површине 4 ha 39 a 21 m² (у даљем
тексту: Земљиште), ради реaлизације пројекта
изградње нових производних објеката који је у
функцији реализације инвестиционог пројекта
којим се унапређује локални економски развој.

The subject of this Contract is alienation of unbuilt
constructon land which is public property of the City
of Loznica, by direct deal and without compensation,
specifically the Cadastre plot No 4533/2 of the
Cadastre Municipality of Loznica as entered in the
Real Estate Folio number 11510, area of 4 hectares 39
ares and 21 m² (hereinafter: the Land), for the purpose
of realizing a project of greenfield manufacturing
facility which is in the function of realization of an
investment project that promotes local economic
development.

Члан 2.

Article 2

Земљиште се налази у обухвату Плана детаљне
регулације за индустријску зону „Шепак“
(„Службени лист града Лознице“ број 7/07, 1/12 и
17/17).

The Land is included in the Plan of Detailed
Regulation for the industrial zone „Šepak“ („Official
Journal of the City of Loznica“ No 7/07, 1/12 and
17/17).
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Наведеним Планом је дефинисано да се Земљиште
по намени налази у индустријско-пословнопроизводној зони.

The abovementioned Plan has defined that the Land is,
by purpose, in the industrial/business/production
zone.

Члан 3.

Article 3

Земљиште је опремљено објектима комуналне
инфраструктуре и
има
излаз на јавну
саобраћајницу (кат. парцела бр. 4533/3 К.О.
Лозница).

The Land is equipped with communal infrastructure
and has an internal exit road to a public road (Cadastre
plot No 4533/3 of the Cadastre Municipality of
Loznica).

Услови прикључења на саобраћајну, комуналну и
осталу инфраструктуру биће дефинисани од
стране ималаца јавних овлашћења у поступку
издавања локацијских услова.

The requirements for connecting to the traffic,
communal and other infrastructure will be defined by
competent public authorities in the process of issuing
location conditions.

Трошкове прикључења из претходног става сноси
Инвеститор.

Costs of connections from the previous paragraph will
be paid by the Investor.

Инвеститор је дужан да плати допринос за
уређивање грађевинског земљишта у складу са
Законом о планирању и изградњи.

The Investor is obliged to pay contribution for the
development of building land, in accordance with the
Law on Planning and Construction.

Обавеза плаћања и висина доприноса за уређење
грађевинског земљишта биће утврђена актом о
издавању грађевинске дозволе, у складу са
законом и актима донетим у складу са законом.

The obligation of payment and the amount of
contribution for the development of building land will
be defined by the act of issuing building permit, in
accordance with the law and acts enacted in
accordance with the law.

Члан 4.

Article 4

Тржишна вредност Земљиштa, према процени
Министарства финансија Републике Србије –
Пореска управа – Филијала Лозница, износи 851
динара/м2, што укупно износи 37.376.771,00
динара, односно ______________ евра обрачунато
према средњем званичном курсу НБС за евро на
дан __.__.2018. године.

The market value of the Land, according to the
estimation by the Ministry of Finance of the Republic
of Serbia – Tax Revenue Directorate – Branch Office
Loznica, is 851 RSD/m2, amounting to a total of
37,376,771.00 RSD i.e. __________ EUR calculated
by the official exchange rate of the National Bank of
Serbia for EUR on __.__.2018.

Члан 5.

Article 5
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Инвеститор прибавља Земљиштe, непосредном
погодбом без накнаде, под следећим условима:

The Investor acquires the Land, by direct deal, without
compensation, under the following conditions:
1.

to build new production facilities;

запосли најмање 1.500 нових радника на
неодређено време у складу са Бизнис
планом;

2.

to employ at least 1.500 new persons for
indefinite period of time, until end of
September 2022, in line with Businss Plan;

3. да оствари динамику изградње нових

3.

to fulfill the dynamic of construction of new
production facilities, the employment
dynamic and the planned amount of salaries
for the employees as presented in the
Business Plan which is included as
attachment to the Study and which is an
integral part of this Contract.

1. да изгради нове производне објекте;
2. да до краја краја септембра 2022. године

производних
објеката,
динамику
запошљавања и планирану висину зарада
запослених на начин приказан у бизнис
плану који је прилог Елаборату и саставни
је део овог Уговора.

Члан 6.

Article 6

Инвеститор се обавезује да објекте из члана 5.
тачке 1. овог Уговора изгради према важећем
планском документу и бизнис плану, оквирне
површине 14510 м2, до краја септембра 2022.
године (Период реализације инвестиционог
пројека). Инвеститор се обавезује да поред
улагања у изградњу објеката изврши и улагање у
набавку опреме.

The Investor is obliged to build facilities from the
Article 5 Point 1 of this Contract in accordance with
the applicable plan document and Business Plan,
approximate area of 14510 m2, until the end of
September 2022 (the Period of realization of the
investment project). Besides investing in building of
facilities, the Investor is obliged to make an
investment in equipment.

Инвеститор се обавезује да ће бити искључиви
корисник материјалнe имовине.

The Investor is obliged to be the only user of material
property.

Инвеститор је дужан да изврши улагања у
материјалну имовину у висини од најмање 20
милиона евра, а у свему у складу са бизнис планом
који чини саставни део овог Уговора.
Инвеститор је дужан да запосли најмање 1500
запослених на неодређено време до краја

The Investor is obliged to make an investment in
material property in the amount of at least EUR 20
million all in accordance with the Business Plan which
is an integral part of this Contract.
The Investor is obliged to employ at least 1500 new
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септембра 2022. године, а све у складу са бизнис
планом који чини саставни део овог Уговора.
Инвеститор је дужан да обезбеди учешће од
најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или других извора који не садрже
државну помоћ.
Под оправданим трошковима у смислу контроле
државне помоћи подразумева се инвестициона
структура дата у бизнис плану, при чему се за
оправдане трошкове улагања у опрему узима само
улагање у нову опрему.

employees for indefinite period of time until the end
of September 2022, all in accordance with the
Business Plan which is an integral part of this
Contract.
The Investor is obliged to provide participation of at
least 25% of eligible costs from its own resources, i.e.
resources not containing any state aid.
The eligible costs in terms of state aid control are the
investment structure defined in the business plan,
where only investment in new equipment is
considered as eligible costs of investment in
equipment.

Члан 7.

Article 7

Инвеститор се обавезује да исплаћује зараде
запосленима у складу са бизнис планом.

The Investor is obliged to pay salaries to its employees
in accordance with the business plan.

Инвеститор се обавезује да сноси укупне бруто
трошкове исплаћених зарада које садрже порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање које
се исплаћује из зараде, увећане за доприносе за
обавезно социјално осигурање које се плаћају на
зараду у складу са Законом о раду.

The Investor is obliged to bear total gross costs of paid
salaries which contain taxes and contributions for
mandatory social insurance which is paid from salary,
increased by contributions for mandatory social
insurance payable on top of the salary in line with
Labour Law.

Инвеститор се обавезује да сваком запосленом на
неодређено време редовно исплаћује зараду и
остала новчана примања (основна зарада, увећана
зарада, радни учинак, награде, бонуси, топли
оброк, регрес и сл.) у износу од најмање 120% (сто
двадесет посто) минималне зараде утврђене
Законом о раду. Сви остали елементи зараде
утврђују се у складу са законом, општим актом и
уговором о раду.

The Investor is obliged to pay regularly to each
employee employed for indefinite period of time, the
salary and other cash earnings (time salary, increased
salary, work performance, awards, bonuses, meal
allowance, vacation allowance etc.) in the amount of
at least 120% (one hundred and twenty percent) of the
minimal working salary, in accordance with The
Labour Law. All other elements of the salary are
defined within the law, general act and labour
agreement.

Инвеститор се обавезује да запошљавање из члана
5. тачка 2. oвог уговора врши по динамици
приказаној у Бизнис плану.

The Investor is obliged to perform employment from
the Article 5 Point 2 of this Contract in accordance
with the dynamic presented in the Business Plan.
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Инвеститор се обавезује да ће на захтев Града
достављати извештај о параметрима из претходног
става.
Инвеститор обавезе из овог члана може извршити
и раније, у било ком тренутку почев од момента
закључења овог уговора, о чему је дужан
обавестити Град и поднети одговарајуће доказе с
тим у вези.
Члан 8.

The Investor commits to submit the Report on the
parameters from the previous paragraph, at request of
the City.
The Investor may fulfil its obligations from this article
before set deadline, at any time starting from the
moment of signing of this Contract, about which The
Investor shall notify the City
by submitting
appropriate documentation in that regard.
Article 8

Инвеститор се обавезује да инвестиције и
новоотворена
радна
места
повезана
са
инвестицијом задржи на територији града Лознице
најмање пет година од завршетка Инвестиционог
пројекта (Период гарантованог улагања и
запослености).

The Investor commits to keep the investments and the
newly opened jobs related to the Investment project on
the teritory of the City of Loznica for at least five
years from the day of completion of the Investment
project (the Period of guaranteed investment and
employment).

Члан 9.

Article 9

Инвеститор се обавезује да о свом трошку изведе
неопходне геодетске радове, прибави потребне
подлоге, изради техничку документацију, прибави
локацијске услове, грађевинску и употребну
дозволу, као и друге неопходне дозволе у складу
са Законом о планирању и изградњи.

The Investor undertakes to carry out, at their own
expense, the necessary geodetic surveys, obtain the
necessary plans, develop technical documentation,
obtain location conditions, construction permit and
occupancy permit, as well as other required permits in
accordance with the Law on planning and
construction.

Град се обавезује да Инвеститору пружи сву
неопходну помоћ и асистенцију приликом
прибављања документације и издавања дозвола
потребних за изградњу и употребу објеката из
члана 5. тачка 1. овог Уговора, без одлагања, у
складу са важећим прописима и по подношењу
комплетне и уредне документације од стране
Инвеститора.
Члан 10.

The City is obliged to provide all necessary support
and assistance in obtaining the documentation and
permits necessary for the construction and use of the
facilities referred to in Article 5 Point 1 of this
Contract, without delay and in accordance with the
applicable regulations upon filing complete and proper
documentation by the Investor.
Article 10

Град је сагласан да Инвеститор може да, на основу

The City agrees that the Investor may, at its own
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овог солемнизованог Уговора и потврде Града о
достављенoj банкарскoj гаранцији из члана 13.
овог уговора, упише право својине на Земљишту
описаном у члану 1. овог уговора, у регистру
надлежне
службе
катастра
непокретности
Републичког геодетског завода, без даље
сагласности и присуства Града, а о свом трошку
(Clausula intabulandi).

expense and solely based on this solemnized Contract
and with the confirmation of the City that the Investor
has submitted the bank guarantee from Article 13 of
this Contract, register the Investor in the registry of
authorized Real Estate Cadastre Service of the
Republic Geodetic Authority as the owner of the Land
described in the Article 1 of this Contract (Clausula
intabulandi), without requesting any further
permissions or presence of the City.

Град ће након закључења Уговора и достављања
банкарскe гаранцијe из члана 13. овог Уговора
увести Инвеститора у посед, што ће бити
записнички констатовано.

The Investor will be vested the property rights on the
subject land upon conclusion of this Contract and
delivery of the bank guarantee from Article 13 of this
Contract, which will be put in writing.

Члан 11.

Article 11

Град под пуном материјалном одговорношћу
изјављује и гарантује Инвеститору да је Земљиште
у искључивом власништву Града, изјављује да не
постоји законско право прече куповине на
непокретности, да иста није предмет судског
поступка, да нема забране располагања или
отуђења, да није предмет друге купопродаје, да не
постоји сметња да се изврши пренос власништва и
предаја непокретности у посед, да није дата у
закуп или на поклон, да није предмет било ког
другог правног посла и обавезује се да
Инвеститору пружи комплетну заштиту од
евентуалног правног узнемиравања – евикције, под
претњом накнаде штете.

City declares and guaranttees to the Investor, under
full material accountability, that the subject Land is
owned solely by the City, declares that there are no
preemptive rights on this property, that it is not subject
of any court proceedings, that there is no ban on its
alienation or acquision, that it is not subject of any
other acquision, that there are no hinderences to
change of ownership rights and transfer of ownerhip
and vesting of the property rights, that it has not be
leased or given as gift, that it is not subject of any
other legal proceedings, and undertakes to provide the
Investor with full protection against any possible legal
harrassment-eviction, under the threat of damage
claims.

Град гарантује да је Земљиште подобно за
изградњу производног објекта, да није загађено, у
смислу применљивих прописа о заштити животне
средине и да не постоји потреба за ремедијацијом
или другим сличним активностима које би се
односиле на отклањање евентуалних загађења.
Град, као саставни део овог Уговора, прилаже
Обавештење одељења надлежног за инспекцијске

The City guarantees that the Land is suitible for the
construction of a production facility, that it is not
contaminated, in terms of applicable environmental
protection regulations, and that there is no need for
remediation or other similar activities that would
involve the elimination of possible pollution.
The City, as an integral part of this Contract, submits
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послове Градске управе града Лознице бр.
________ од _________ године у којем је утврђено
да је Земљиште у стању како је описано у ставу 2.
овог члана.
Инвеститор гарантује да неће вршити загађивање
Земљишта у току и после његовог коришћења.

the Notification of the Department of the City
Administration of Loznica competent for inspection
activities No. ________ dated _________ in which it
was determined that the Land is in the condition as
described in Paragraph 2 of this Article.
The Investor guarantees that itwill not pollute the
Land during and after its use.

Члан 12.

Article 12

Инвеститор се обавезује да ће сносити трошкове
солемнизације овог Уговора и друге евентуалне
трошкове, у складу са важећим прописима којима
се уређује пренос права својине.

The Investor undertakes to bear the costs of notary
public services required for the conclusion of this
Contract and other costs in accordance with the valid
regulations concerning transfer of ownership rights.

Члан 13.

Article 13

Инвеститор се обавезује да, Граду, у року од 30
дана од дана закључења Уговора, достави
банкарску гаранцију на двоструки износ из члана
4. овог уговора, а што износи 74.753.542,00 динара
издату од стране пословне банке која је
регистрована на територији Републике Србије, као
средство обезбеђења да ће уредно извршити
обавезе предвиђене овим уговором, која ће
истовремено служити као средство обезбеђења
наплате законске затезне камате утврђене и
обрачунате у складу са законом и овим уговором.

Within 30 days from the date of signing this Contract,
the Investor undertakes to provide to the City with a
bank guarantee in the double amount referred to in
Article 4 of this Contract, i.e., RSD 74,753,542.00
issued by a commercial bank registered in the teritorry
of the Republic of Serbia, as a security for full and
timely performance of their obligations defined
hereunder, and which at the same time will be a
security for the payment of a statutory default interest
defined and calculated in accordance with the law and
this Contract.

Банкарска гаранција се доставља са роком важења
од 8 година, у износу двоструке тржишне
вредности из члана 4. овог уговора.
Банкарска гаранција мора да садржи клаузулу да је
безусловна, неопозива, без права на приговор и
платива на први позив, а у корист Града.
У случају неиспуњења уговорних обавеза од
стране Инвеститора и у случају да такву повреду

The bank guarantee is to be delivered with a validity
period of 8 years, in the amount of double market
value specified in the Article 4 of this Contract.
The bank guarantee must contain a clause specifying
that it is unconditional, unrevokable, unobjectionable
and payable at first request to the benefit of the City.
In case contractual obligations are not fulfilled by the
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Инвеститор не отклони ни по позиву Града у року
од 30 дана од дана када је такав позив достављен,
Град може да, по основу издате банкарске
гаранције, наплати средства до висине из става 1.
овог члана.

Investor and in case the Investor does not remedy the
breach after being given notice by the City to remedy
it in a 30 days deadline counted from the day when
such notice was delivered, the City may require
payment from the issued bank guarantee up to the
amount specified in Paragraph 1 of this Article.

У случају стечаја или ликвидације пословне банке
која је издала банкарску гаранцију, Инвеститор је
у обавези да без одлагања достави нову банкарску
гаранцију друге пословне банке у Републици
Србији.

In the event of bankruptcy or liquidation of the
commercial bank which has issued the guarantee, the
the Investor is obliged to submit new bank guarantee
issued by another commercial bank in the Republic of
Serbia without any delay.

У случају да Инвеститор не достави средство
обезбеђења из овог члана, Град ће Уговор
једнострано раскинути.

In case the Investor does not provide the security
required under this Article, City will unilaterally
terminate this Contract.

Члан 14.

Article 14

Инвеститор има обавезу да поднесе овај уговор
сваком даваоцу државне помоћи код којег се јави
за доделу средстава.

The Investor is obliged to submit this Contract to
every state aid provider to which it applies for
granting incentives.

Члан 15.

Article 15

У случају спора приликом реализације овог
Уговора, уговорне стране ће настојати да исти
реше мирним путем, а у супротном, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Лозници.

In case of disputes arising from the realization of this
Contract, Parties will try to solve the dispute
amicably, and in case this is not possible, the dispute
will be in the competence of the competent court in
Loznica.

Члан 16.

Article 16

За све што није предвиђено овим Уговором
примењиваће се одредбе закона којим се уређују
облигациони односи и други важећи прописи
Републике Србије и биће тумачен у складу са
правом Републике Србије.

All matters not regulated by this Agreement shall be
governed by the law that regulates obligations, as well
as other applicable regulations of the Republic of
Serbia, and shall be interpreted under the laws of the
Republic of Serbia.
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Члан 17.
Овај Уговор се
солемнизације.

сматра

Article 17
закљученим

даном

The date of this Contract is the date of its certification
by a Notary Public.

Члан 18.
Текст Уговора ће бити сачињен на српском и
енглеском језику.
У случају било какве неподударности текста на
српском и енглеском језику, меродаван ће бити
текст Уговора на српском језику.

Article 18
The Contract is written in Serbian and in English.
In case of any discrepancy between the Serbian and
English version of the Contract, the Contract in
Serbian shall prevail.

Члан 19.

Article 19

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од
којих 1 (један) задржава Град, 2 (два) задржава
Инвеститор, а 1 (један) примерак задржава
јавнобележничка канцеларија.

This Contract is made in 4 identical copies, 1 (one) of
which are kept by the City, 1 (one) of which are kept
by the Investor and 1 (one) is kept by the Notary
Public.

ЗА:

FOR:

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић

CITY OF LOZNICA
MAYOR
Vidoje Petrović

____________________

___________________

ЗА:

FOR:

Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača
[унети], на основу специјалног пуномоћја

Adient Automotive d.o.o. Banja Koviljača[insert],
based on the special power of attorney
_________________________

_______________________
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На седници одржаној дана 12.12.2018. године, Скупштина града Лознице усвојила је Елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Adient Automotive“ д.о.о. Бања Ковиљача, и с тиму вези З А К Љ У
Ч И Л А:
Да обрађивач – Јавно предузеће „Лозница развој“ Лозница изврши иновирање Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Adient Automotive“ д.о.о. Бања Ковиљача у смислу уношења нових
службених података, пре свега у табеларним приказима, података о инвеститору, ажурираном средњем курсу динара,
прецизираним елементима из Нацрта уговора о отуђењу земљишта и других новонасталих података у периоду од израде
Елабората (април-мај 2018. године) до дана његовог усвајања (12.12.2018. године) а за потребе даље процедуре, односно
прибављања сагласности Владе Републике Србије на отуђење предметног земљишта.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-38/18-25-1
Датум: 12. децембар 2018. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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