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На основу члана 99. став 12. и члана
100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 65/17 и 83/18),
члана 8. став 1., члана 19. и члана 21. 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 Лознице“ 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 чл. 40. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице“
број 8/14 – пречишћен текст), по добијеној
претходној сагласности Владе Републике
Србије Закључком 05 Број: 464-12821/2018
од 27.12.2018. године и Закључком 05 Број:
464-12954/2018 од 28.12.2018. године и по
спроведеном поступку непосредне погодбе,
Скупштина града Лознице на својој седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта без накнаде
стицаоцу MINTH AUTOMOTIVE
EUROPE društvo sa ograničenom
odgovornošću Loznica

1. Град Лозница отуђује неизграђено
грађевинско земљиште у јавној
својини града Лознице, путем
непосредне погодбе без накнаде, и
то: катастарских парцела број 4533/7
површине 01.27.44 ха и број 15630
површине 02.25.13 ха из Листа
непокретности број 11510 К.О.
Лозница; дела катастарске парцеле
број 4533/40 површине 07.40.78 ха
из Листа непокретности 13153 К.О.
Лозница и дела катастарске парцеле
број 4533/48 површине 09.06.62 ха
из Листа непокретности 13155 К.О.
Лозница све у Индустријској зони
„Шепак“ у Лозници, укупне површине
19.99.97 ха, у корист стицаоца
MINTH AUTOMOTIVE EUROPE
društvo sa ograničenom odgovornošću
Loznica, мат. број 21394041, ради
реализације пројекта за изградњу
објеката од значаја за Републику
Србију утврђеног Закључком Владе
Републике Србије 05 број: 3517233/2018 од 30. јула 2018. године.
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
12. и члану 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, 50/13одлука 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 8. став 1., 19. и 21. 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.
Члановима 10. став 2., 47. тачка 4 и 48.
Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
града Лознице („Сл. лист града Лознице“
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
(„Службени лист града Лознице“ број 3/15).
Циљ доношења предложеног Решења
је стварање услова за привредни развој града
Лознице, суседних општина и побољшање
животног стандарда грађана.
Разлог за доношење предметног
Решења садржан је у околности да се граду
Лозница Компанија „MINTH GROUP LTD“
обратила 23.04.2018. године Писмом о
намерама инвестирања на територији Србије
а 24.04.2018. године достављена је Потврда
да је Компанија изабрала град Лозницу за
седиште своје треће фабрике у Европи и да
планира да реализује инвестициони пројекат
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чија је вредност 100 милиона евра и запосли
најмање 1000 радника на неодређено време
у периоду до 31.12.2025. године.
Компанија „MINTH GROUP LTD“ са
седиштем у Кини је 1997. године ступила у
област производње спољашњих ауто-делова
путничких возила на целој територији Кине
а развојем компаније иста је основала преко
30 производних капацитета на територији
САД, Тајланда, Мексика и Немачке.
Компанија
планира
присуство
на новим тржиштима, поред Србије, на
територији Индије, Бразила и Русије.
Компанија снабдева најпознатије произвођаче аутмобила, чији је удео претежан на
глобалном тржишту аутомобила. Међу
њима издвајају се: „Nissan, Toyota, Ford, GM,
Daimler Chrysler, Volkswagen, Honda, BMW,
Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Hyundai и
Mitsubishi“.
Имајући у виду да је Писмом о
намерама предвиђени почетак реализације
инвестиционог пројекта планиран за 2018.
годину, Надзорни одбор ЈП „Лозница развој“
Лозница је 28.05.2018. године донео Одлуку
којом се предлаже 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 30.05.2018. године, градоначелник је донео Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Лознице у
поступку непосредне погодбе без накнаде.
У циљу реализације описаног инвестиционог пројекта регистровано је код
Агенције за привредне регистре привредно
друштво MINTH AUTOMOTIVE EUROPE
društvo sa ograničenom odgovornošću Loznica,
са седиштем у Лозници.
На основу заједничке иницијативе
овлашћеног
представника
MINTH
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AUTOMOTIVE EUROPE društvo sa
ograničenom odgovornošću Loznica, и
градоначелника града Лознице упућене
Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Влада Републике Србије
донела је 30.7.2018. године Закључак којим
се утврђује да је пројекат изградње фабрике
производног погона за производњу делова
аутомобилске индустрије, инвеститора
MINTH AUTOMOTIVE EUROPE društvo
sa ograničenom odgovornošću Loznica,
Лозница у делу Индустријске зоне „Шепак”
на територији града Лознице, пројекат од
значаја за Републику Србију.
Влада Републике
Србије је
Закључком 05 Број: 464-12821/2018 од
27.12.2018. године и Закључком 05 Број:
464-12954/2018 од 28.12.2018. године
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дала претходну сагласност на отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта и то
кат.парцела 4533/7, 15630 и дела кат. парцела
4533/40 и 4533/48, чиме су испуњени услови
за доношење предметног Решења.
Имајући у виду описано одлучено је
као у изреци Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-43/18-27-1
Датум: 28.12.2018. године
Лозница
							
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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