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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Почетком фебруара 2018. године, представници немачке компаније „FRIEDRICH BOYSEN 
GMBH&CO. KG“ посетили су Град Суботицу и упознали се са могућностима за улагања у 
оквиру Привредне зоне „Мали Бајмок“. У складу са њиховим намерама, пружене су им 
информације о земљишту, инфраструктури, тржишту радне снаге и процедурама неопходним 
за реализацију инвестиције. 

 
Након првог састанка, у току фебруара 2018. године пристигло је Писмо о намерама 

компаније „FRIEDRICH BOYSEN GMBH&CO. KG“, у ком су дефинисане намере да се у 
Суботици реализује инвестиција која подразумева изградњу производног објекта у којем би 
инвеститор производио издувне системе за аутомобиле. 

 
Почетком априла 2018. године одржан је други састанак са представницима компаније 

„FRIEDRICH BOYSEN GMBH&CO. KG“, где су их представници Града Суботице, „Јавног 
предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ и Д.О.О. за 
управљање Слободном зоном „Суботица“, детаљно информисали о условима градње, 
расположивим капацитетима инфраструктуре и условима под којима могу да обављају 
пословање у оквиру режима слободне зоне, на основу којих ће инвеститор моћи на адекватан 
начин да изврши планирање реализације инвестиције.  

 
На дан 04. јула 2018. године потписан је Меморандум о разумевању између Града 

Суботице и компаније „FRIEDRICH BOYSEN GMBH&CO. KG“, у оквиру ког је дефинисано да 
инвеститор намерава да реализује „greenfield“  пројекат, укупне вредности од око 65 милиона 
EUR-а, који подразумева изградњу производног погона површине од око 35.000 m2, где има 
намеру да током периода имплементације пројекта запосли 507 радника на неодређено време, у 
року од 5 година од дана исходовања употребне дозволе за наведени објекат.  

 
На састанку који је уследио након потписивања меморандума инвеститор је дефинисао да 

ће реализација инвестиције у Суботици бити спроведена од стране њиховог, новооснованог 
зависног привредног друшта „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица.  

 
Инвеститор, уз подршку Владе Републике Србије и Града Суботице, намерава да стекне 

власништво над грађевинским земљиштем површине око 10 hа и да на истом сагради нови 
производни објекат у року не дужем од 3 године од дана потписивања Уговора о подстицајима. 

 
Град Суботица је на основу информација које су добијене од стране инвеститора одредио 

парцелу број 33924/14 К.О. Доњи град, површине 101.394 m2 која се налази у Привредној зони 
„Мали Бајмок”, на локацији која је обухваћена подручјем Слободне зоне „Суботица” и која је 
тиме намењена инвеститору „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица ради реализације 
инвестиције. 

 
За даљу реализацију пројекта инвестиције „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица за израду 

Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у Привредној зони 
„Мали Бајмок” компанији „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица, Градоначелник Суботице је 
задужио Службу за односе са инвеститорима, Секретаријата за инвестиције и развој, Градске 
управе, Града Суботице.  

 
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у Привредној зони 

„Мали Бајмок” компанији „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица израђен је 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 размене непокретности („Службени 
гласник РС“, број 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018).   
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ 

2.1 ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ 

2.1.1 ПОЛОЖАЈ 
 

Град Суботица се налази на крајњем северу Републике Србије и Аутономне Покрајине 

Војводине, уз границу са Републиком Мађарском, на 46º05΄55˝ северне географске ширине и 

19º39΄47˝ источне географске дужине. Територија града Суботице износи 1.008 квадратних 

километара са 19 приградских насеља. Северно од града налази се пешчара а јужно лес. Шуме, 

које са севера штите град од песка, простиру се на 4.330 хектара. Око града је више језера, 

међу којима су највећа Палић и Лудаш.   

 
Слика 1. Положај града Суботице на мапи Европе 

 

 

 

 
Суботица је лоцирана на више главних саобраћајних раскрсница Европе: 

 

 Пан-Европски коридор X укључујући и “Y” крак (међународни гранични прелаз 

Келебија ) 

 Железничка пруга Е-85 Будимпешта-Суботица-Београд-Ниш-Скопље-Атина 

 Железничка пруга Суботица-Сегедин  

 Железничка пруга Суботица-Сомбор-Винковци 

 Државни пут I А реда бр. 1 Будимпешта-Суботица-Београд 

 Државни пут II А реда бр. 100 Хоргош-Суботица-Београд 

 Државни пут I Б реда бр. 12 Суботица-Сомбор-Нови Сад-Српска Црња 
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Суботица се налази на 100 км северно од Новог Сада, 190 км северозападно од Београда и 

200 км јужно од Будимпеште. Удаљеност Суботице од других привредних центара у 

окружењу: Беч – 440 км, Загреб – 397 км, Букурешт – 708 км, Солун – 805 км. Регија Суботице, 

поред повољне географске локације, има и низ логистичких предности као што су: 
 

 Два међународна гранична прелаза:  Келебија на око 10 км и Хоргош на око 30 км од 

Суботице  

 Два међудржавна гранична прелаза: Бајмок који се налази на око 35 км, Бачки 

Виногради који се налази на око 20 км и Хоргош II који се налази на цца 30 км од 

Суботице 

 Логистички центар на површини од око 40ha 

 Железничка станица за теретни саобраћај  

 Развијена телекомуникациона и IT мрежа   

 Јавна и царинска складишта 

 Добро развијена мрежа локалних путева који су повезани са главним и међународним 

аутопутевима  

 Добре везе са три велика међународна аеродрома: Београд 165 км, Будимпешта 190 км, 

Осијек 120 км.   

 

2.1.2 МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ 
 

Процењено је да је укупна економска активност у 2017. години, мерена БДП-ом и исказана 

у сталним ценама, остварила реални раст од 1,9% у односу на претходну годину. 

 

Бруто инвестиције у основна средства у 2017. години, у поређењу са претходном годином, 

оствариле су реални раст од 5,3%. 

 

Индустријска производња у 2017. години имала је раст физичког обима од 3,9% у односу 

на претходну годину, док је пољопривредна производња у 2017. години, у односу на 2016. 

годину, остварила пад физичког обима од 10,0%. 

 

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2017. години бележи реални раст од 2,8% у 

односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 4,0%, док 

промет у трговини на велико бележи раст од 7,8% . У сектору Услуге смештаја и исхране у 

2017. години забележен је реални раст од 7,8%, док је број ноћења туриста повећан за 10,3% у 

односу на претходну годину. Сектор Саобраћај и складиштење има процењени раст физичког 

обима од 9,9%, а област телекомуникација раст од 1,2%. Процењена спољнотрговинска робна 

размена исказана у еврима, у 2017. години показује раст извоза за 13,0% и раст увоза за 14,2%. 

 

На основу Анкета о радној снази бележи се повећање запослености и смањење 

незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу 2017. године износи 48,2%, а стопа 

незапослености 12,9%. 

 

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2017. години, у односу на 2016. 

годину, номинално веће за 4,1%, а реално за 1,1%. Годишња стопа инфлације у 2017. години је 

износила 3,0%. 



 

График

Извор

 
График 2. Стопа

 Извор

2.2 ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ

2.2.1 ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
 

На основу пописа становништва

Суботичкој општини, у табели 1. 

Табела 1. Упоредни преглед броја
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Извор: Републички завод за статистику 
 

Стопа инфлације у периоду од 2002. до 2017. године 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ СУБОТИЦЕ 

ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

становништва 2002. и 2011. године у Севернобачком округу

1. приказани су подаци о становништву. 

 
 
 
 
 

броја становника, подаци из пописа 2002. и 2011. 
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 2002. 2011. 

Број становника  у општини 148.401 141.554 

Укупна промена броја становника у општини - -6.847 

Стопа раста броја становника у општини (%) - -4,61% 

Број становника у округу 200.140 186.906 

Укупна промена броја становника у округу - -13.234 

Стопа раста броја становника у округу (%) - -6,61% 

Извор: РЗС 

 

2.2.2 ЕТНИЧКА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

Суботица је мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно подручје, што је 

последица различитих историјских, геополитичких, економских, демографских и многих 

других чинилаца (Табела 2). 
 

У попису из 2011. године, као и у свим југословенским пописима после Другог светског 
рата, подаци о националној или етничкој припадности резултат су слободног изјашњавања 
становника, односно родитеља (старалаца), када су у питању деца млађа од десет (1948., 1953. 
и 1961.), односно од петнаест година (1971., 1981., 1991. и 2002., 2011).  
 

У попису из 2011. године дошло је до промена у односу на попис из 2002. године у 
структури становништва према националној припадности, што је у највећој мери последица 
миграционих кретања изазваних  економско-политичком ситуацијом после 2000. године, која 
је утицала и на мењање става појединаца приликом изјашњавања, али и диференцираног 
природног прираштаја одређених националности у зависности од њихове старосне структуре. 

  
Табела 2. Структура становништва према етничкој или националној припадности, 2011. 
година 
 Општина Округ 

Број 
Удео у укупном  

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном  

становништву (%) 
Срби 38.254 27,02 50.472 24,80 

Црногорци 1.349 0,95 3.654 2,61 

Југословени 3.202 2,26 3.426 4,74 

Албанци 383 0,27 486 0,16 

Бошњаци 216 0,15 225 0,06 

Бугари 76 0,05 80 0,03 

Буњевци 13.553 9,57 13.772 8,22 

Власи 2 0,00 2 0,00 

Горанци 151 0,11 165 0,03 

Мађари 50.469 35,65 76.262 43,56 

Македонци 482 0,34 541 0,28 

Муслимани 334 0,24 413 0,22 

Немци 260 0,18 314 0,17 

Роми 2.959 2,09 3.342 0,84 

Румуни 67 0,05 76 0,03 

Руси 76 0,05 87 0,04 

Русини 172 0,12 456 0,24 

Словаци 158 0,11 282 0,18 
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Словенци 169 0,12 227 0,11 

Украјинци 46 0,03 81 0,04 

Хрвати 14.151 10,00 14.536 8,61 

Остали 580 0,41 756 0,58 

Неопредељени 11.815 8,35 13.393 3,92 

Регионална 

припадност 
2.067 1,46 2.464 0,40 

Непознато 563 0,40 1.394 0,11 

Укупно 141.554 100 186.906 100 

Извор: РЗС 
 

 
Просечна старост становништва у Општини Суботица према попису из 2011. године 

износи 41,9 година, односно 40,2 код мушкараца и 43,5 код жена. (Табела 3). 
 
 

Табела 3. Старосна и полна структура становништва 

Старост 
Пол 

Мушки Женски 

0 – 4  3.229 3.128 

5 – 9  3.580 3.423 

10 – 14 3.578 3.366 

15 – 19 3.903 3.830 

20 – 24  4.390 4.090 

25 – 29  4.830 4.746 

30 – 34  5.341 5.074 

35 – 39  5.043 4.891 

40 – 44  4.570 4.609 

45 – 49  4.942 5.208 

50 – 54  5.162 5.452 

55 – 59  5.504 5.901 

60 – 64  4.673 5.289 

65 – 69  3.277 4.257 

70 – 74  2.600 3.742 

75 – 79  1.978 3.306 

80 – 84  997 2.083 

85 и више 443 1.119 

Укупно: 68.040 73.514 
Извор: РЗС 

 
Према попису становништва из 2011. године број породичних домаћинстава је 37.443, а у 

домаћинствима у просеку живи 2,69 члана (Табела 4.). 
 
 
Табела 4. Број домаћинстава у граду Суботици по пописима од 1953. до 2011. године 
Година пописа 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Број домаћинстава 23448 26975 32565 37999 37943 37543 37443 

Извор: РЗС 
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2.2.3 ЗАПОСЛЕНОСТ 
 

Према подацима Републичког завода за статистику (Саопштење ЗП22-Г – Статистика 
запослености и зарада број 29/2018, и Саопштења ЗП20 – Статистика запослености и зарада 
број 30/2018) укупан број запослених у 2017. години изсносио је 2.062.588, што у односу на 
претходну годину представља повећање од 2,6%. Запослених у правним лицима било је 
1.634.901, што у односу на претходну годину представља повећање од 2,3%, док је 
предузетника и запослених код њих, као и лица која самостално обављају делатност било 
342.457, што у односу на претходну годину представља повећање од 5,9%. 

 
У 2017. години у односу на 2016. годину, највећи пораст запослених је забележен у 

следећим секторима: Прерађивачка индустрија (23.658 лица, односно 6,0%), Трговина на 
велико и мало и поправка моторних возила (8.122 лица, односно 2,5%) и Административне и 
помоћне услужне делатности (6.233 лица, односно 7,3%). Највеће смањење броја запослених је 
забележено у секторима Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром (1.809 лица, 
односно -5,9%) и Финансијске делатности и делатност осигурања (778 лица, односно -1,7%). 

 
На територији коју покрива Национална служба за запошљавање, Филијала Суботица, у 

децембру 2017. године регистровано је укупно 9.714 незапослених лица (Месечни статистички 
билтен, децембар 2017. број 184). У Граду Суботици број незапослених је износио 5.858 лица,  
од чега 2.761 жене (Табела 5.). 

 
Табела 5. Подаци о незапослености и запошљавању у Граду Суботици и Севернобачком 
округу у месецу  децембру  2017. године 

 Период 

 
Стање на крају 

месеца  децембар 
2017. године 

У месецу  децембру 2017. године 

 Незапослена лица 
Новопријав

љени на 
евиденцију 

Пријављене потребе за 
запошљавањем 

Запошљавање 
Запошљавањ

е са 
евиденције 

 Укупно Жене 
Уку
пно 

Жен
е 

Укупн
о 

Неодређ
. 

Одређ
. 

Укупн
о 

Жене 
Неодр

еђ. 
Одређ. 

Укуп
но 

Жен
е 

Севернобач
ки округ 9.714 4.730 556 252 99 17 76 2.144 966 446 1.698 279 141 

Суботица 5.858 2.761 376 176 81 12 69 1.704 767 378 1.326 211 101 

Извор: Национална служба за запошљавање - Месечни статистички билтен, децембар 2017.  

 
Код броја активних незапослених лица у протеклом месецу забележено је смањење за 392 

лица, што је за 2,51% мање у односу на претходни месец. У односу на исти месец прошле 
године забележено је смањење броја незапослених лица у Бачкој Тополи за 14,84%, смањење у 
Суботици за 14,11% и  смањење у Малом Иђошу за 11,18%. Од укупног броја незапослених 
лица,  на евиденцији је 3933 лица (25,83%) која немају радног искуства. У односу на крај 
прошле године забележено је смањење броја незапослених лица у Суботици за 6,21%, смањење 
у Бачкој Тополи за 5,35%, и смањење у Малом Иђошу за 8,49%. У односу на претходни месец 
забележено је смањење броја незапослених лица у Суботици за 3,78%, смањење у Бачкој 
Тополи за 1,68% и смањење у Малом Иђошу за 2,64%. 

2.2.4 ОБРАЗОВАЊЕ  
 

Образовање је од посебног друштвеног интереса и представља приоритетну делатност у 
развојној политици сваког друштва. Знање и наука су извор вишег квалитета животног 
стандарда и производних ресурса. Развој вишег и високог образовања не пружа само 
могућност афирмације младе генерације стеченим знањем, већ доприноси и бољем коришћењу 
до сада створених ресурса. 
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Евидентно је да расположиве образовне институције не могу самостално задовољити 
потребе региона за квалификованом радном снагом и стручњацима различитих профила, без 
помоћи великих универзитетских центара. Исто тако је сигурно да и са постојећим основним, 
али пре свега, средњим и високим образовним институцијама и факултетима, постоји значајна 
могућност дошколовавања и наставка професионалног образовања.   

 
Болоњски процес који је прихваћен и промена наставних планова и програма, усмерен је 

на брже, ефикасније образовање и на стварање стручњака са веома употребљивим и 
применљивим знањима.  

 
Суботица има дугу традицију у образовању и представља регионални центар стручног 

образовања за потребе северног дела Војводине. 
 
Најмањи број неписмених људи у Србији, велики број високообразованих и талентованих 

менаџера и стручњака различитих профила, само су неке од основних одлика Суботице. 
Образовни потенцијал Града се базира на великом броју средњих и виших школа и факултета. 
Основно и средње образовање се изводи на српском, мађарском и хрватском језику, што важи 
и за неколико виших школа и факултета. Поред тога, у оквиру редовне наставе изучавају се 
страни језици: енглески, немачки, француски, руски, латински и италијански. У Суботици већ 
пет година постоји одељење на немачком језику у предшколској установи, а од школске 
2011/2012. године је отворено одељење првог разреда основне школе на немачком језику. 

 
Значајно је и увођење програма двојезичне наставе на српском и енглеском језику у 

основне и средње школе на подручју АП Војводине, пре свега због све већих потреба 
комуникације на страном језику, али и због потреба деце страних представника и инвеститора 
у Војводини да несметано похађају школе и вртиће. 

 
Све средње стручне школе су укључене у процес отварања огледних одељења и труде се 

да прате промене у привреди и да им прилагоде обим и ниво стручног рада. Постоји тесна 
сарадња са Националном службом за запошљавање, прате се кретања на тржишту рада у 
Суботици и околини и настоји се да се у што већој мери прилагоди план стручног 
оспособљавања младих за тржиште. Опремљеност средњих стручних школа је на завидном 
нивоу. Школе располажу потребним људским и материјалним ресурсима, поседују квалитетну 
информатичку опрему, радионице и спремност да се образовање прилагоди потребама 
послодавца.   

 
Поред институција формалног образовања, у Суботици ради и око 20 школа за 

неформално образовање, учење и обуку заната са циљем да се подигне ниво образовања и 
производње. 

 
У Граду Суботици постоји 11 средњих школа и 10 виших школа и факултета од којих је 5 

државних, а 5 приватних. Све оне доприносе стварању висококвалитетних кадрова скоро свих 
образовних профила. У 2017/18 школској години у средњим школама у Суботици наставу 
похађа око 5.300 ученика, док је на државним факултетима и вишим школама уписано  око 
8.200 студента (укупно на свим годинама студија). 
 

2.2.5 ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ 
 

Према новом методолошком концепту Републичког завода за статистику, категорија 
националног дохотка, као и категорија домаћег бруто производа се не води на нивоу локалних 
самоуправа (општина и градова), после 2005. године. Међутим, подаци о кретању националног 
дохотка и његово поређење са републичким просеком до 2005. године омогућује да одредимо 
место Суботице у целокупној привреди Србије, као и потенцијале за даљи привредни развој. 
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Национални доходак по глави становника Суботице у посматраном периоду од 2002. до 
2005. године увек је био виши у односу на републички. У наведеном периоду национални 
доходак по глави становника у Суботици је био на константно вишем  нивоу у односу на износ 
националног дохотка у Србији али са тенденцијом пада. То је резултат недовољно добро 
разрађених приватизација, а не неспособности производних фактора да повећају вредност 
националног дохотка.   

 
Приоритетне гране суботичког региона су: аграрна производња, електрометални комплекс 

и занатство, обзиром на њихову заступљеност у привредној структури. Поред тога, значајне су 
и текстилна,  дрвопрерађивачка, обућарска и графичка индустрија. Регион је претежним делом 
оријентисан на пољопривреду, а нарочито на ратарску и повртарску производњу. 

 
Ратарска производња се организује на укупној површини од око 75.519 ha, где преовлађује 

тип земљишта чернозем, који се сматра најквалитетнијим земљиштем. Постоје реалне 
могућности за развој интензивне сточарске производње. Поред тога, ово подручје располаже 
добрим песком на Суботичко-хоргошкој пешчари, који је веома погодан за производњу воћа 
(јабука и грожђе), а простире се на површини од око 21.000 ha. Ово подручје располаже веома 
значајним капацитетом за прераду хране. Међу значајнијим се могу истаћи следећи: кланице са 
прерадним капацитетима, индустрија чоколаде и бомбона, више капацитета за прераду воћа и 
поврћа, меда, једна од највећих млекара у земљи итд. 

 
Садашња производња вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља не задовољава 

потребе пољопривреде. На подручју региона ова грана индустрије је један од значајнијих 
увозника.  

 
У региону постоје значајни капацитети за производњу електро-машинских уређаја и 

опреме. Фирме из ове гране привреде су најзначајнији извозници у региону. Ово подручје има 
развијену трговачку и саобраћајну мрежу. На овом региону је развијен железнички и друмски 
саобраћај. Суботица годинама настоји да транзитни туризам преусмери ка рекреативном, 
ловном и спортско-риболовном, уз захтев да се већим економским ефектима користе природни 
ресурси којима ово подручје располаже. 

 
Нето зарада према статистици на нивоу Србије бележи константан  успон од 2002. до 2017. 

године. Међутим, потребно је истаћи да се разлика у просечној нето заради на нивоу Србије у 
односу на остварене износе зарада у Суботици од 2006. из године у годину повећава. (График 
3.). 

 
График 3.  Кретање просечне нето зараде у Србији и Суботици  

Извор: РЗС 
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Према подацима Републичког завода за статистику просечна нето зарада у 2017. години у 
Србији износила је 65.976 РСД, док је у Суботици износила 62.033 РСД, што чини 94,02 % 
републичког просека. 

 
Пад вредности просечне нето зараде Суботице у односу на Србију је резултат промене 

структуре привреде Суботице и престанка рада великих индустријских погона услед већином 
неуспелих приватизација. У овом моменту ово ипак може бити конкурентна предност 
Суботице јер се на тржишту рада налази велики број квалификоване радне снаге.  

2.3 ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ  
 

Светска финансијска криза која траје  више  година и даље има значајан утицај на развој 
привреде у Србији. С обзиром на низак стандард и смањене зараде грађана, Србија представља 
и поред насталих тржишних околности погодно тло за улагање, јер је радна снага 
најконкурентнија у односу на околне земље. Србија је направила искорак на путу ка Европској 
унији тиме што је почетком 2012. године добила статус кандидата. Наставак започетих 
реформи је предуслов за стварање  повољног амбијента за привлачење инвестиција а самим 
тим и за побољшање квалитета живота грађана Србије. Пореске стопе све до 2014. године нису 
мењане и поред чињенице да су приходи буџета по том основу ипак били умањени, што је 
довело до смањења нивоа зарада.  

 
Србија је током 2012. године значајно напредовала у рејтингу према оценама Светске 

банке која се мери индексом лакоће пословања. Наиме, поједностављен је поступак у случају 
несолвентности тако што је уведен низ нових мера као што су приватни извршитељи, 
снижавање почетних цена за продају имовине, убрзање уручивања судских позива. Србија је 
олакшала отварање фирми тако што је укинула услов минималног уплаћивања капитала.  

 
У следећој табели дат је приказ перспективе раста Бруто домаћег производа за период 

2015.-2020. године, за Србију, према оценама Светске банке.  
 

 Табела  6.  Перспективе раста БДП за период 2015. - 2020. године 

Година 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Проценат раста 0,8 % 2,8 % 1,9 % 3 % 3,5 % 4 % 

Извор: www.worldbank.org   
 
Макроекономска стабилност представља један од најважнијих услова који дефинишу 

повољно пословно окружење које се у Србији огледа кроз прилив страних инвестиција (Табела 
7.). 

 
Табела 7. Стране директне инвестиције у Србији 2008. – 2018. 

 
Извор: www.tradingeconomics.com и www.nbs.rs 
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За развој пословања и стварање повољног пословног окружења, значајан утицај има 
пореска политика државе. Повољније пословно окружења Србија остварује нижом стопом 
пореза на добит која је једна од нижих стопа  у Европској Унији и од 2013. године износи 15%. 
(График 4). 

 
График 4. Упоредни приказ пореза на добит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.kpmg.com  

 

 

Србија у односу на земље у окружењу и региону има једну од повољнијих стопа пореза на 
додату вредност у износу од 20% и 10% што омогућава конкурентност у сегменту привлачења 
страних инвестиција.  

 
На повољност пословног окружења у Суботици утиче и постојање слободне зоне, 

основане 1996. године, којом управља Д.О.О. за управљање слободном зоном “Суботица”. 
Слободна зона „Суботица“ има изузетно повољан географски положај. Налази се на 
саобраћајном коридору Београд и српско-мађарска граница, а истим пролазе саобраћајнице 
које, поред националног, имају европски и интерконтинентални значај.  
 

Предности пословања у режиму слободне зоне: 

 слободан увоз и извоз роба и услуга, без царинских и пореских дажбина, без 
временског ограничења царинског надзора 

 увоз опреме за делатност у слободној зони и материјала за изградњу објекта-без 
царине и пореза 

 царинска процедура у скраћеном поступку 

 роба произведена у слободној зони која садржи више од 50% домаће 
компоненте стиче цертификат о пореклу "Маде ин Сербиа" 

 дозвољено привремено изношење робе ван слободне зоне ради дораде или 
презентације 

 слободно узимање кредита у иностранству ради пословања у слободној зони 

 имовина корисника слободне зоне не може бити предмет национализације и 
експропријације 

 слободно улагање капитала у подручје слободне зоне, трансфер добити и 
ретрансфер улога 

 права корисника слободне зоне по основу Закона о слободним зонама не могу 
бити умањена другим законом или прописом 

 ослобођење од плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената у слободној зони  
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На повољност пословног окружења поред макроекономских утицаја утиче и спремност 
локалне самоуправе за развој и унапређење пословног окружења.  Град Суботица је у циљу 
јачања пословног окружења први у Србији реализовао прибављање војне имовине од око 145 
ha, као и пољопривредног земљишта од Министарства пољопривреде од око 53ha за потребе 
формирања привредних зона, односно локација за „greenfield” инвестиције и на тај начин су 
створени услови за даљи економски развој. 

 
Град Суботица је такође израдио и усвојио Мастер план за развој туристичке дестинације 

Палић и путем предузећа чији је оснивач Република, АП Војводина и Град Суботица спроводи 
активности на привлачењу инвестиција. 

 
Поред наведеног, у стварању повољног амбијента за економски напредак локалне 

самоуправе, Град Суботица је унапредио ефикасност своје администрације отварањем 
Услужног центра и Канцеларије за локални економски развој, оснивањем „Бизнис инкубатора 
и Д.О.О. „Парк Палић“. Град Суботица је својим активностима на стварању пословног 
окружења добио сертификат NALED-а за повољно пословно окружење, награду USAID-а за 
најуспешније промовисање инвестиционих потенцијала и признање најбоље ИКТ праксе у 
градовима и општинама Србије од стране Сталне конференције градова и општина (СКГО). 
Магазин FDI је рангирао Град Суботицу на 10. место у Јужној Европи у категорији 
најповољнијих места за инвестирање у 2012 /2013 години.  

 

2.4 СТРАТЕШКИ ОКВИР – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА 
СУБОТИЦЕ 

 
Нацрт Стратегије локалног одрживог развоја Града Суботице 2013.-2022. године  који је 

усвојен од стране Скупштине града Суботице, предвиђа даље унапређење одрживог развоја 
града (www.subotica.rs).  

 
Мисија стратегије економског развоја Суботице је да окупи и стимулише све позитивне 

капацитете ентитета на подручју Суботичке општине, са општим циљем одрживог и 
динамичног развоја, на принципима конкурентности, иновативности и коришћења савремених 
знања и технологија. Приоритет је успостављање повољног амбијента за привлачење нових 
директних инвестиција уз задржавање постојећих и сарадња локалне привреде са образовним и 
научно истраживачким институцијама ради реиндустријализације града. 

 
Истиче се потреба привреде Суботице за укључење у токове европске и светске привреде 

уз адекватан маркетинг Града, истицање реалних могућности и довођење страних инвеститора.   
 
Одговарајућу подршку треба обезбедити и постојећим домаћим предузећима од стране 

јавног сектора за ефикасније вођење пословања и укључења у токове домаћег и међународног 
привредног окружења. 

 
Посебно се наглашава значај и потреба интензивних активности на укључивању у 

одговарајуће програме сарадње и пројекте Европске Уније, укључујући и програме од 
регионалног, међурегионалног и пограничног значаја. Посебна пажња такође мора бити 
усмерена ка међународним и домаћим развојним фондовима и програмима.  

 
Исто тако, изражава се потреба за растом и развојем малих и средњих предузећа, као 

кооператора већих предузећа, у функцији тржишта и становништва. Њихова тржишна 
интеграција треба да подржи рационалну поделу рада, профилисање производних предузећа и 
повећање запошљавања. Основни напори за развој МСП и финансирање треба да су усмерени 
ка реализацији задатака у оквирима дефинисаних приоритета и циљева, те изради оперативног 
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програма који конкретније дефинише средства, носиоце, рокове и одговорност за реализацију 
стратегије.   

 
На основу приложене анализе операционализације стратегије, систематизовани су 

развојни пројекти кроз мере и приоритетне циљеве у четири основне области економског 
развоја:  

 
1. Подршка и подстицаји економском развоју 
2. Осигурање и унапређење друштвеног развоја 
3. Заштита и унапређење животне средине 
4. Доследна примена концепта добре управе   
 
На основу Акционог плана којим су детерминисани сви приоритетни пројекти, рокови и 

носиоци, перманентно је праћена реализација са констатацијом да су у највећој мери 
реализовани стратегијом предвиђени пројекти. 

 

3. ИНДУСТРИЈА 
 
Својим геостратегијским положајем, који нуди могућност лаког приступа тржиштима 

Европске Уније, Србија нуди изузетне шансе за средњорочни и дугорочни индустријски и 
логистички развој.  

 
Преко стратегијских саобраћајних коридора 10 и 7, Република Србија повезује Западну 

Европу и Блиски исток, представљајући изврсну локацију за будуће регионалне логистичке 
центре који ће моћи ефикасно да опслужују регион Западног Балкана.  

 
Квалификована радна снага и мањи трошкови радне снаге у поређењу с највећим бројем 

земаља Европске Уније представљају значајну предност Србије на глобалном тржишту. Поред 
тога, 2007. године Србија је постала чланица CEFTA – слободне трговинске зоне Југоисточне 
Европе са 25 милиона становника. Само српско тржиште, са 7,2 милиона становника, друго је 
по величини у региону. Сем тога, Србија има закључен Споразум о слободној трговини с 
Русијом, Белорусијом, Казахстаном и Турском, као и Споразум о слободној трговини са 
државама EFTA.  

 
Други важни фактори су премија ризика за локацију, удаљеност од кључних извозних 

тржишта и локална стопа корпоративног пореза. Због побољшане политичке стабилности, 
премија ризика за земљу у Србији је битно смањена, одлична географска позиција Србије 
обезбеђује добар приступ извозним тржиштима, а Србија има једну од најмањих стопа пореза 
на корпоративни профит у износу од 15%. 

 
Општина Суботица представља географску област која је свакако веома интересантна за 

стране и домаће инвеститоре, и то из више разлога. Пре свега, она има све предности које 
пружа погранична регија. Као таква, она представља погодно тло за развој свих елемената који 
упућују на међународну сарадњу, што посебно добија на значају ако се у обзир узме чињеница 
да су нама најближе земље Мађарска и Хрватска, земље чланице Европске уније. 

 

3.1 ИНДУСТРИЈСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 
Индустријализација Србије (од 1947. до 1989. године) је имала за циљ радикалну 

трансформацију укупне производне структуре и остварење високих стопа привредног раста. 
Национална стратегија индустријализације се заснивала на: (1) форсирању развоја тешке 
индустрије и (2) супституцији извоза. 
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У Србији је од 1990. године па до данас маргинализована индустрија која у ствари чини 

само око 50% од индустријске производње из 1990. године. Индустрија је смањила учешће у 
формирању БДП Србије на око 12% с тим да и надаље ствара највећим делом робу за извоз. 

 
Према подацима Републичког завода за статистику (www.webrzs.statgov.rs – Регистрована 

запосленост у Републици Србији, 2017.) у Суботици је у сектору прерађивачке индустрије 
запослено 14.116 лица, што представља пораст броја запослених у прерађивачкој индустрији 
од 80% у односу на април 2015. године када је у том сектору радило свега 7.836 лица. То значи 
да Град не живи више од рада индустријског радника. Ову ситуацију веома је важно 
променити и зато је у целини оправдана тежња града Суботице да створи савремену 
Привредну зону и омогући поновни развој индустрије која ствара нови производ. 

 
Основни циљ индустријске политике у кратком року требало би да буде привлачење 

првенствено производно оријентисаног инвестиционог капитала који би био у функцији 
повећања броја запослених, повећања извоза имплементацијом високих технологија и 
повезивање са добрим унутрашњим и спољним партнерима. Република Србија нуди  
баштињење постојећег производног капитала и положајне ренте (или тржишта) на бази 
заједничких улагања и докапитализације постојећих предузећа, улагања у ревитализацију, 
модернизацију и новоградњу инфраструктуре, директних страних улагања у нова предузећа и 
улагања домаћег фактора у развој нових, претежно малих и средњих предузећа.   

 
У складу са тим потребно је стварати подстицаје и услове за веће и ефикасније 

инвестирање у Србију као и у Суботицу оснивањем малих и средњих предузећа, углавном у 
прехрамбеном и електро-металском сектору, да би се надоместиле слабости у постојећој 
тржишној инфраструктури. Потребно је претворити Србију у погодно место за производно 
инвестирање, како би се отворио простор за динамизирање развоја тзв. инвестиционо вучене 
привреде.  

 

3.2 ТРАЖЊА  
 
Тражња за одговарајућим индустријским и логистичким простором у Србији постоји 

највише од стране компанија које се баве дистрибуцијом, транспортом, логистиком, трговином 
и производњом. Улазак страних компанија, које желе да граде своје производне и продајне 
објекте, доводи до потражње одговарајућих локација, које се налазе пре свега у близини 
коридора X. 

 
Потенцијални инвеститори углавном траже локације/земљишта која су у јавној својини и 

која су инфраструктурно опремљена. Стабилно опредељење Србије ка Европским 
интеграцијама јача пословну климу и пораст заинтересованости инвеститора за тражњу 
одговарајућих локација и улагања. Град Суботица је обезбеђењем локација за привредне зоне 
створио услове за конкурентност у повећаној тражњи инвеститора. 

 

3.3 ПРОГНОЗЕ 
 
Република Србија се, као и остале земље у развоју у Европи, нашла пред захтевом да 

пронађе своје место на светском тржишту.   
 
Током последњих неколико година индустријски и логистички сектор Србије би требао да 

сазрева и да има посебне користи од побољшања путне инфраструктуре која повезује земљу са 
централноевропским тржиштима. Инвестиције у нову и побољшану инфраструктуру створиће 
нове путеве до тржишта и утицаће на оптималне локације за имовину везану за логистику. 
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Иако постоји опредељење да се развијају другачији програми, највећи део ових инвестиција и 
утицаја отпада на путну мрежу.   

 
Процес придруживања Србије Европској унији неизбежно утиче на привреду, нарочито у 

погледу будуће политичке стабилности. Потписани Уговор о стабилизацији и придруживању 
остварује либерализацију извоза и уклањање царинских баријера у средњорочном периоду, а 
започињањем преговора о приступању ЕУ стварају се услови за реализацију укупних 
макроекономских циљева као и могућности за значајно коришћење приступних фондова.  

 
Пресељење производње у Централну и Источну Европу утиче и на логистику у оквиру 

ланца снабдевања, јер се општи тренд у европској логистици померио са произвођачких ланаца 
на малопродајне ланце, што трошкове дистрибуције недвосмислено ставља у центар. 
Логистичке активности често прате малопродајне активности.   

 
Требало би да такође расте интерес производног сектора, а доминираће аутомобилска, 

електро-метална, фармацеутска и текстилна индустрија. Велики инфраструктурни пројекти с 
новим законодавним оквиром и подстицајима за развој великих логистичких центара подстичу 
тражњу. Србија због свог геостратегијског положаја, подстицајних мера Владе Републике 
Србије и локалних самоуправа и приступачне квалификоване радне снаге, несумњиво би 
требала бити атрактивна локација за стране „Greenfield” инвестиције у области производње, 
дистрибутивних и тржишних центара.   

4. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 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 РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

4.1 ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „МАЛИ БАЈМОК“ 
 

Парцела бр. 33924/14 К.О. Доњи Град величине 10 hа 13 а 94 m2 која је предмет отуђења за 

потребе инвеститора „Boysen Abgassysteme” налази се у Суботици, на територији месне 

заједнице „Мали Бајмок”, на локацији Привредне зоне „Мали Бајмок“ величине 53hа 72а 91m2. 

Привредна зона се налази уз Државни пут I Б реда бр. 12 Суботица – Сомбор. 
 

Земљиште које обухвата Привредна зона “Мали Бајмок” је комплетно инфраструктурно 

опремљено (водовод, канализација, гас, расвета, IT инфраструктура и електроенергетска 

инфраструктура). 
 

 
Локација Привредне зоне се налази на: 

 

- око 1 км удаљености од “Y” крака (потез коридора X са међународним граничним прелазом  

  Келебија);  

- око 10 км од међународног граничног прелаза Келебија;   

- око 30 км од међународног граничног прелаза Хоргош; 

- око 30 км од међудржавног граничног прелаза Хоргош II; 

- око 35 км од међудржавног граничног прелаза Бајмок;  
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- око 3 км од центра Града Суботице; 

- око 3 км од главне аутобуске станице;  

- око 3 км од главне железничке станице.  

 

Предметно земљиште, у оквиру Привредне зоне “Мали Бајмок”, спада у подручје које 

обухвата Слободна зона „Суботица“. Овај сегмент је веома значајан с обзиром на захтеве и 

интересовања инвеститора да своје пословање обављају у режиму слободне зоне. 
 

Слика 2. Макро приказ локације Привредне зоне “Мали Бајмок” 
 

 
 
 

Слика 3. Ситуациони приказ парцела 
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4.2 ПОПИС И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА КОЈУ СЕ 
ПРЕДЛАЖЕ ОТУЂЕЊЕ 
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4.3 ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА НАВЕДЕНИМ 
БИТНИМ УРБАНИСТИЧКИМ И ТЕХНИЧКИМ ПАРАМЕТРИМА 
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Слика 4. Генерални план Суботица-Палић до 2020. године 

 
Извор: ЈП „Завод за урбанизам Суботица” 

 
Одлуком Скупштине града Суботице, на седници одржаној дана 09.02.2012. године 

усвојена је Измена Плана детаљне регулације за део простора у МЗ „Мали Бајмок“ намењен за 

комерцијалне функције на потезу јужно од магистралног пута М-17.1 Суботица-Сомбор у 
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Суботици („Сл. лист Града Суботице“, број 3/2012), чиме су остварени просторно 

урбанистички услови за могућности реализације изградње. 

 

Слика 5. Привредна зона „Мали Бајмок“  - Извод из Плана детаљне регулације 

 
Извор: ЈП „Завод за урбанизам Суботица” 
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4.4 ПРОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ О ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ КАТАРСТАРСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ ПРЕДМЕТНЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 
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4.5 ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ПОТПИС 
УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ, ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ 
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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37 
 

4.6 ИЗНОС УМАЊЕЊА ИЗРАЖЕН КАО РАЗЛИКА УТВРЂЕНЕ 
ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
НОВЧАНОГ ИЗНОСА ОДРЕЂЕНОГ УГОВОРОМ О ОТУЂЕЊУ 

 
Предлог износа умањења вредности грађевинског земљишта за отуђење без накнаде у 
Привредној зони „Мали Бајмок“ компанији „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица 
 

1. Утврђена тржишна вредност катастарске парцеле број 33924/14 К.О. Доњи град, 
површине 10 hа 13 а 94 m2, према процени Министарства финансија, Пореске управе, 
Филијале А Суботица број: 236-464-08-00082/2018 од дана 06.09.2018. године износи   
................................................................... 135.294.069,96 РСД, (приближно 1.141.779 
EUR) 

2. Новчани износ одређен за Уговор о отуђењу ............................................................ 0,00 
РСД 

3. Износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности катастарске 
парцеле број 33924/14 К.О. Доњи град и новчаног износа одређеног Уговором о 
отуђењу ................................................................... 135.294.069,96 РСД, (приближно 
1.141.779 EUR) 

 

4.7 ПРЕГЛЕД ДРУГИХ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА И СРЕДСТАВА 
КОЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОДНОСНО 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
Поред постојећих предности, као што су образована и јефтина радна снага, бесцарински 

извоз у земље EFTA, CEFTA, Турску, Русију, Белорусију и Казахстан, стратешки географски 
положај и једна од најнижих стопа пореза на добит у Европи од 15%, Република Србија нуди и 
финансијску помоћ потенцијалним инвеститорима. 
 

Додела средстава спроводи се у складу са јавним позивом и Уредбом о условима и начину 
привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 37/2018). Јавни позив објављује се 
по одлуци министарства, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове 
финансија.  
 

Право на учешће у поступку доделе средстава имају инвеститори који имају инвестиционе 
пројекте у производном сектору, туризму и сектору услуга које могу бити предмет 
међународне трговине, а којима се обезбеђује отварање нових радних места и који се пре 
почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава. 
  

За реализацију пројекта компаније „FRIEDRICH BOYSEN GMBH&CO. KG“, према 
информацијама Развојне агенције Србије, предвиђена је државна помоћ у износу од 4.000.000 
EUR. 
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4.8 ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ – СТИЦАОЦУ ПРАВА СВОЈИНЕ 
НА ПРЕДМЕТНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
 Назив компаније: „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица 

 Седиште компаније: Суботица 

 Адреса компаније: Фрање Клуза 

 Држава: Република Србија 

 Е-маил: rolf.geisel@boysen-online.de 

 Одговорно лице: Rolf Geisel 
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4.9 ОБАВЕЗА СТИЦАОЦА ПРАВА СВОЈИНЕ ДА ОБЕЗБЕДИ 
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ 
ВЛАДЕ, ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 
Компанија „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица ће се обавезати, као стицаоц права 

својине, на основу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, да 
достави Граду банкарску гаранцију у укупном износу од 135.294.069,96 РСД, (приближно 
1.141.779 EUR) у року од 30 дана од дана потписивања наведеног уговора, плативу у корист 
Града Суботице.  
 

Уколико инвеститор не изврши своје уговорне обавезе из разлога који су у његовој 
искључивој контроли, Град Суботица има право на накнаду. 
 

Банкарска гаранција ће бити платива у случају да инвеститор не исплати горе поменуту 
накнаду у року од 30 дана по пријему захтева за такво плаћање од стране Града Суботице, под 
условом одсуства оправданих приговора од стране инвеститора. Уколико се Стране не 
договоре другачије банкарска гаранција ће важити 5 година.  
 

5. ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 
 

За потребе извођења економско - финансијске анализе коришћени су следећи улазни 
подаци: 
 

 Инвеститор је компанија „Boysen Abgassysteme” д.о.о. са седиштем у Суботици, 
 Инвеститор ће најкасније у року не дужем од 5 година од дана исходовања употребне 

дозволе за свој производни објекат, запослити 507 радника,  
 Структура радне снаге при пуној запослености је: 19,6% запослених у менаџменту и 

администрацији (просечна бруто зарада приближно 1.833,10 EUR) и 80,4% запослених 
у погону (просечна бруто зарада 549,22 EUR),   

 Површина земљишта која се планира за отуђење износи 10 ha 13 а 94 m2, процењене 
тржишне вредности 135.294.069,96 РСД, (приближно 1.141.779 EUR), 

 Површина објекта износи око 35.000 m², 
 Предвиђена је производња издувних система за аутомобилску индустрију 
 Почетак изградње објекта планиран је крајем 2018. године, док се завршетак изградње 

планира половином 2019. године, 
 Вредност инвестиције износи око 65 милиона EUR.  

  
 

5.1 ОЧЕКИВАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
 

Процена јавних прихода буџета Града Суботице за период од 2019. до 2024. године од 
инвестиције „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица по основу пореза на зараде, пореза на 
имовину и екологију, исказана је у табели 7.  
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Табела 7. 

                                                                                                                      Износи у табели изражени су у EUR  
       

 
Напомена: Израчунавање пореза на зараде вршено је на основу претпостављене динамике 

запошљавања и претпостављене висине зарада, коју је инвеститор доставио (у 2019. години 30 
запослених, у 2020. години 110 запослених, у 2021. години 225 запослених, у 2022. години 300 
запослених, у 2023. години 400 запослених и у 2024. години 507 запослених). 
 

За прерачун динарске вредности у EUR коришћен је курс 1€ ≈ 118,494 РСД. 
 

Укупни јавни приходи буџета Града Суботице за период од 2019. до 2024. године 
према табели број 7. износе укупно 1.202.240 EUR. 
 

5.2 ПРИХОДИ ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Током реализације инвестиције „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица, јавна и јавно 
комунална предузећа оствариће приходе по основу наплате накнаде за прикључење на 
комуналну инфраструктуру и издавање локацијских услова при изградњи, као и по основу 
накнаде за утрошке након изградње производног објекта. 
 

5.3 ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ПО ЛОКАЛНУ 
ЗАЈЕДНИЦУ  

 
Имајући у виду да у Суботици ради велики број грађевинских фирми, за очекивати је да ће 

изградњом објекта инвестиције „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица у Суботици бити 
ангажована локална грађевинска оператива која ће реализовати радове на изградњи објекта 
вредности око 14 милиона EUR. 
 

Почетком рада инвеститора у Суботици настаје потреба за развој и проширење ланца 
набавке производа и услуга које се користе у производњи, те се на тај начин отвара могућност 
упошљавања локалних фирми као добављача овог инвеститора. 
 

Упошљавањем око 507 тренутно незапослених радника у Суботици до краја 2024. године, 
смањује се оптерећење државног буџета и локалног буџета по основу престанка давања 
незапосленим лицима од стране Националне службе за запошљавање и Центра за социјални 
рад Суботица. 
 

Упошљавањем око 507 незапослених радника у Суботици, остварио би се приход који би у 
највећој мери био потрошен у Суботици. Процењује се да ће се остварити нето приход грађана 
од око 150.000 EUR укупно у другој половини 2019. године (односно од почетка рада 

Р. 
бр. 

ЈАВНИ 
ПРИХОД 

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. УКУПНО 

 
1. 
 

Порез на зараде 
11.017 

(6 месеци) 
72.056 140.184 183.871 238.702 

146.866 
(6 месеци) 

792.696 

2. 
Порез на 
имовину 

38.784 
(6 месеца) 

77.568 77.568 77.568 77.568 
38.784 

(6 месеца) 
387.840 

3. Екологија 
2.170 

(6 месеца) 
4.341 4.341 4.341 4.341 

2.170 
(6 месеца) 

21.704 

 УКУПНО 51.971 153.965 222.093 265.780 320.611 187.820 1.202.240 
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фабрике), који би се повећањем броја запослених попео на око 841.200 EUR у 2020. години, 
око 1.652.400 EUR у 2021. години, око 2.174.400 EUR у 2022. години, око 2.838.000 EUR у 
2023. години и око 1.756.800 EUR у првих шест месеци 2024. године. 
 

Претпостављени износ нето зараде запослених за првих пет година рада фабрике износио 
би око 9.412.800  EUR.    
 

5.4 ОЧЕКИВАНИ ТРОШКОВИ ГРАДА 
 

Очекивани трошкови Града за реализацију пројекта компаније „Boysen Abgassysteme” 
д.о.о. Суботица  у условима отуђења грађевинског земљишта су следећи: 
 

Изостајање прихода од продаје грађевинског земљишта тржишне вредности око 
135.294.069,96 РСД, (приближно 1.141.779 EUR). 
 

За прерачун динарске вредности у EUR коришћен је курс 1 € = 118,494 РСД. 
 

Уколико изостајање прихода од продаје грађевинског земљишта по наведеној тржишној 
вредности посматрамо као меру конкурентности на основу које је Инвеститор донео одлуку о 
избору Суботице као локације за инвестицију, као и да је предметно земљиште Град добио без 
накнаде од Министарства пољопривреде, укупни очекивани трошкови Града су нижи у односу 
на процењену тржишну вредност земљишта. 
 

6. ЗАКЉУЧАК  
 

На основу података изнетих у Елаборату може се закључити следеће:  
 

1. Економско-финансијска анализа из тачке 5. Елабората указује да: 
 

a) Укупно процењени јавни приходи буџета Града Суботице за период од 2019. до 
2024. године приказани у табели 7. за другу фазу реализације инвестиције износе 
1.202.240 EUR 

 
b) Укупно процењени трошкови Града Суботице по основу изостајања прихода од 

продаје грађевинског земљишта износе око 1.141.779 EUR   
 

Према наведеном, може се закључити да су очекивани јавни приходи у првих пет година 
реализације инвестиције већи од процењене тржишне вредности земљишта на којој компанија 
„Boysen Abgassysteme“ д.о.о. Суботица планира да реализује своју инвестицију. 
 

На основу изнетог закључује се да је износ процењене тржишне вредности земљишта 
за отуђење мањи од очекиваног износа увећања јавних прихода буџета Града Суботице у 
периоду од 5 година по основу реализације инвестиције, а што је у сагласности са чл. 10. 
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. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018). 
 

2. Упошљавање око 507 радника у другој фази реализације инвестиције „Boysen 
Abgassysteme“ д.о.о. Суботица представља 1,8 % у односу на број запослених у 
привреди на територији Града Суботице, који је на основу Публикације Републичког 
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завода за статистику (ЗП20) од 12.02.2018. године износио 28.521 запослених. 
 

3. Парцела бр. 33924/14 К.О. Доњи Град величине 10 ha 13 а 94 m2, која је планирана за 
отуђење, изражена у арима износи 1.013,94 а. 

 
На основу изнетог закључује се да ће ова инвестиција повећати број запослених за 

више од 1% запослених у привреди Суботице и да ће на свака два ара отуђеног 
грађевинског земљишта бити запослено једно лице на неодређено време, што указује на 
чињеницу да су испуњени услови из члана 9. 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. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 
30/2018). 

 
4. На основу плана компаније „Boysen Abgassysteme“ д.о.о. Суботица да сукцесивно до 

2024. године упосли 507 радника, претпоставља се да ће они у периоду од 5 година 
остварити укупно око 9,4 милиона EUR нето зараде. Наведени износ нето зараде ће 
засигурно великим делом бити утрошен у Суботици по разним основама из чега ће у 
значајном обиму произаћи додатни ефекти по буџет Града Суботице и повећање 
потрошње са позитивним ефектима развоја малих и средњих предузећа, а нарочито 
сектора услуга. 

 
5. За реализацију свог инвестиционог пројекта, компанија „Boysen Abgassysteme“ д.о.о. 

Суботица уложиће око 65 милиона EUR од чега ће значајан део бити за изградњу 
објеката са пратећом инфраструктуром, што ће довести до могућности ангажовања 
домаће грађевинске оперативе. Из поменутог се може закључити да овај пројекат 
подстиче грађевинску индустрију која је у великој кризи и чији развој представља и 
стратешки циљ Владе Републике Србије. 

 
6. Производни процес компаније „Boysen Abgassysteme“ д.о.о. Суботица засигурно ће 

захтевати и одређене додатне услуге из области дораде, транспорта, одржавања 
објеката, исхране запослених и друго, што ће омогућити развој малих и средњих 
предузећа и услужног сектора.  

 
7. Бренд компаније „Boysen Abgassysteme“ д.о.о. Суботица који спада у светске лидере из 

производње издувних система за аутомобилску индустрију представља значајну 
референцу за привлачење нових инвестиција и јачу конкурентност Града. 
 

На основу података и закључака изнетих у Елаборату, може се закључити да је 

предлог отуђења грађевинског земљишта компанији „Boysen Abgassysteme“ д.о.о. 

Суботица без накнаде у сагласности са Уредбом 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, оправдан.   

 
У складу са Налогом Градоначелника Града Суботице број: II-35-16/2018 од дана 

13.07.2018. године, Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у 

Привредној зони “Мали Бајмок” предузећу „Boysen Abgassysteme” д.о.о. Суботица је израдила 

Служба за односе са инвеститорима, Секретаријата за инвестиције и развој, Градске 

управе, Града Суботице. 

У Суботици, фебруар 2019. године 


