Елаборат
о оправданости давања у дугогодишњи закуп
грађевинског земљишта у јавној својини у ИЗ
Шепак под условима повољнијим од тржишних
1. Профил града Лознице
1.1 Макроекономски осврт
Слика 1 Географски положај града Лозница и европски коридори

1.2 Лична карта града Лознице
Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и
Херцеговином. Град обухвата 54 насељена места, од којих су Лозница и Бања
Ковиљача класификована као градска. Са површином од 612 км2 Град заузима 0,5%
територије Републике Србије. Према попису из 2002. године у граду живи 86.413
становника, односно 1,2 % укупног становништва Србије. По једном квадратном
километру у просеку живи 141 становника, тако да је густина насељености знатно виша
од просека Србије, који износи 97 становника / км2
Лозница има добар географско - саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази
главна саобраћајница Београд - Шабац - Лозница-Зворник - Тузла - Сарајево, односно
Бијељина - Лозница - Мали Зворник - Љубовија - Бајина Башта - Ужице и даље до
Црногорског приморја. Путем Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац излази на
Ибарску магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац - Зворник.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела
Подриња.
Саобраћајна инфраструктура : Главни пут: Е 70 -80 км од Коридора 10 .
Магистрални путеви:М 19 који повезују град са Београдом и Босном и Херцеговином
налази се на 80 км од главног пута Е 70. М 4 који повезује град са југом Србије.
Удаљеност од аеродрома: 110 км од Београда и 130 км Сарајева.
Железница: Београд – Рума – Лозница повезује град са Босном и Централном
Србијом
Значајни природни ресурси у граду Лозница су шумски фонд, обрадиво
пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање
(Бања
Ковиљача и Бања Бадања) са потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања
Ковиљача и Бања Бадања имају статус специјалне болнице за рехабилитацију и
значајне су туристичке дестинације за град. Носиоци привредног развоја града
Лознице су: пољопривреда, трговина, грађевинска и прехрамбена индустрија и
туризам.
Терен је брежуљкаст и брдовит, окружен нижим планинама, са великим број
водотокова, извора питке воде. Град се налази на десној обали реке Дрине. Надморска
висина 142 м.
Клима : Континентална , просечна годишња температура 15°Ц , летња 25°Ц.
Људски ресурси : Просечна старост становништва је 38,9 година, тако да су
становници града Лозница нешто млађи него што је просек у Србији, који износи 40,4
година. Ово је резултат из надпросечног учешћа деце и становништва млађег од 27
година, као и школског становништва и становника у фертилном периоду
На територији града Лозница послује 756 предузећа (3 велика, 24 средња и
729 мала предузећа), који запошљавају 7.329 радника. Такође послује око 2.800
предузетничких радњи .
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2. Привредна структура
2.1. Економски подаци
Народни доходак
Општи показатељи привредне активности у граду Лозница показују неповољне
тенденције везано за величину и структуру народног дохотка, као и ниво инвестиција.
Народни доходак остварен на територији града 2005. године чинио је свега
0,56% народног дохотка Републике Србије. С обзиром да, као што је претходно
напоменуто, учешће Лознице у укупном становништву као и појединим контигентима
становништва у Србији износи 1,1-1,2%, народни доходак по становнику у граду
Лозница представља свега половину одговарајуће величине на нивоу Србије.
Структура народног дохотка по делатностима, 2005.

Укупно
По становнику
Ниво у односу на
Србију - укупно
(%)
Ниво у односу на
Србију - по
становнику (%)
Пољопривреда,
лов, шумарство и
водопривреда
Рибарство
Вађење руда и
камена
Прерађивачка
индустрија
Произв. и
снабдев.
енергијом, гасом
и водом
Грађевинарство
Трговина на
велико и мало и
оправка
моторних возила
Хотели и
ресторани
Саобраћај,
складиштење и
везе
Активности у
вези са
некретнинама и
изнајмљив.
Здравтсвени и
социјални рад
Остале
комуналне,
друштвене и
личне услуге

Општина
(€)*

Структура
нар. дох. у
општини (%)

Округ (€)

Структура нар.
дохотка у
округу (%)

60.502.456
709,96

100
/

398.679.742
1.235,44

100
/

Структура
нар.
дохотка у
Србији (%)

Србија (€)

10.745.414.877
1.444,13

100
/

0,56

/

3,71

/

100

/

49,16

/

85,55

/

100

/

21.923.427

36,24

123.213.942
237.380

30,91
0,06

1.825.110.281
4.572.374

16,99
0,04

1

0,00

5.138.012

1,29

532.031.988

4,95

5.597.181

9,25

147.082.456

36,89

2.916.976.058

27,15

2.060.561
3.607.485

3,41
5,96

6.560.398
11.765.708

1,65
2,95

207.143.731
787.407.637

1,93
7,33

13.653.813

22,57

66.913.556

16,78

264.551.977

2,46

1.195.743

1,98

3.959.825

0,99

194.186.188

1,81

5.543.439

9,16

22.973.240

5,76

111.948.573

1,04

5.733.380

9,48

9.693.333

2,43

455.164.620

4,24

158.491

0,26

1.092.702

0,27

25.351.544

0,24

14.058
0,02
49.193
* по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину

0,01

23.959.064

0,22
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Структура народног дохотка по облицима својине, 2005.

Укупно

Општина (€)*

Структура нар.
дохотка у
општини (%)

Структура нар.
дохотка у
округу (%)

Структура нар.
дохотка у
Србији (%)

60.502.456
51.538.082
22.721.064

100
85,18
44,00

100
12,93
6,20

100
0,006
0,004

56,00

6,73

0,003

5,12
0,62
0,14
8,94

0,78
0,09
0,02
1,36

0,000
0,000
0,000
0,001

укупно
предузећа
газдинства и
28.817.018
радње
Друштвена својина
3.095.614
Задружна својина
377.170
Мешовита својина
83.298
Државна својина
5.408.292
* по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину
Приватна
својина

Просечна бруто зарада према статистици бележи сталан раст од 2004. до
2009. године, упоредо са растом просечне бруто зараде у Републици. Може се
приметити да се разлика у просечној бруто заради на републичком и градском нивоу
повећава из године у годину.
Просечне бруто и нето зараде ( у динарима ) привреди града Лозница
Период
Бруто
-2004
-2005
-2006
-2007
-2008
-2009

Град Лозница
Укупно
Нето

11.893,00
14.180,00
18.971,00
26.973,00
32.437,00
32.036,00

8.206,00
9.705,00
12.999,00
19.324,00
23.327,00
23.081,00

Република Србија
Укупно
Бруто
Нето
20.555
24.740
31.801
38.781
45.737
44.184

14.108
16.921
21.745
27.785
33.134
31.758
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Број запослених
Према подацима Републичког завода за статистику укупан број запослених је :
Број и структура запослених у 2006.
Општина

Структура
запослених
у општини
(%)

Структура
запослених
у округу (%)

Структура
запослених
у Србији (%)

16.310

100

100

100

Жене

7.258

44,5

41,3

43,1

Мушкарци

9.052

55,5

58,7

56,9

У предузећима, установама,
задругама и организацијама

12.148

74,48

67,96

72,66

Приватни предузетници,
самостални делатници и
запослени код њих

4.162
25,52

32,04

27,34

Број запослених на 1000
становника

193

/

187

274

Број запослених у
предузећима, установама,
задругама и организацијама
на 1000 становника

143

/
127

199

ОПИС

Запослени - укупно

Запосленост по делатностима
Структура запослених у предузећима, установама, задругама и организацијама,
по секторима делатности, 2007.

Општина

Структура
запослених у
општини (%)

Структура
запослених у
округу (%)

Структура
запослених у
Србији (%)

Запослени - укупно

16.292

100

100

100

Жене

7.234

44,40

31,47

33,97

Мушкарци

9.058

55,60

68,53

66,01

4,52

1,51

1,89

Пољопривреда, лов,
шумарство и
водопривреда

737

Рибарство

0

0,00

0,03

0,04

Вађење руда и камена
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0,04

0,78

0,91

16,90

13,32

14,40

Прерађивачка
индустрија

2.753
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Произв. и снабдев.
енергијом, гасом и
водом

629

Грађевинарство

528

Трговина на велико и
мало и оправка
моторних возила

1,78

1,78

3,24

2,25

3,21

11,26

7,91

7,76

0,72

0,42

0,92

4,84

4,27

4,22

0,77

0,54

1,27

1,80

1,13

2,90

2,56

2,38

2,70

7,19

5,77

5,17

10,94

6,52

6,24

2,44

1,51

2,13

28,92

24,95

22,21

1.834

Хотели и ресторани

118

Саобраћај,
складиштење и везе

789

Финансијско
посредовање

126

Послови са
некретнинама и
изнајмљивљивањем

294

Државна управа и
социјално осигурање

417

Образовање

1.171

Здравтсвени и
социјални рад

1.782

Остале комуналне,
друштвене и личне
услуге

3,86

397

Приватни предузетници
и запослени код њих

4.711

Просечне зараде
Просечне зараде по запосленом, 2010
МЕСЕЦ
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Укупно
Бруто

Привреда
Нето

Бруто

Нето

2

3

4

5

30.793

22.218

29.406

21.260

33.462

24.150

26.775

19.453

33.238

24.017

26.739

19.454

35.541

25.638

28.521

20.668

34.573

24.888

28.956

20.934

35.774

25.808

29.183

21.176

34.041

24.589

28.083

20.392

35.832

25.806

29.850

21.583

35.895

25.800

30.423

21.918

35.796

25.784

30.313

21.894

Од укупног броја запослених ¾ је у предузећима, установама, задругама и
другим организацијама, док је преосталу ¼ чине лица која сама обављају делатност.
Ако посматрамо запослене у предузећима, установама, задругама и другим
организацијама према класификацији делатности, највеће је учешће запослених у
прерађивачкој индустрији (27%), за којом следе трговина и сектор здравственог и
социјалног рада (са учешћем од по 14%) . Структура запослених према секторима је
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релативно повољна, и приближно одговара структури која постоји на нивоу Републике.
Наиме, у примарном сектору је било 5% запослених, у секундарном 35% и у области
услужних делатности 59%.

Број незапослених, према подацима НСЗ од 30.11.2010. године према степену
стручне спреме и старосној структури је следећа
Ниво
образовања

Укупно град
Лозница

Свих година

15 - 19
г.

20 - 24
г.

25 - 29
г.

30 - 34
г.

35 - 39
г.

40 - 44
г.

45 - 49
г.

50 - 54
г.

55 - 59
г.

60 - 65
г.

Укупно

Жена

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно

11.158

5.711

462

1.168

1.210

1.321

1.399

1.395

1.495

1.480

990

238

Стопа незапослености у периоду од 2004 - 2009. године била је већа од
републичке стопе, али у периоду од 2003 до 2009. године бележи сталан пад. Тако је
стопа незапослености у 2003. години иносила 50%, 2005. године 46,8% што у односу
на стопу незапослености
на нивоу Републике ( 30% ) знатно више. Стопа
незапослености на нивоу града знатно је опала у 2009. години и износи 39,5 а у
Републици 29,5%

2.2. Привредна структура
Према подацима с почетка 2009. године на територији града Лозница је било
регистровано 756 предузећа. Мала предузећа имају доминатно учешће (96,03%),
велика и средња учествују са 3,97 %

Табела бр. 1 Структура предузећа према величини
ОПИС

ПРОЦЕНАТ

Велика

0,40%

Средња

3,57%

Мала

96,03%

Укупно

100%

Према подацима из 2009. године, у структури регистрованих предузећа
доминирају трговинска предузећа, која чине готово 40% укупног броја. Овако високо
учешће одговара значају који трговина има у Лозници, узимајући у обзир њено учешће
у запослености и креирању народног дохотка у граду Лозница. Када је реч о
индустрији, у овој делатности је регистрована четвртина предузећа у Лозници.
У 2009. години на територији града Лозница регистровано је 2.798 приватних
предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.
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Сектор малих предузећа и приватно предузетништво су се током кризних година
показали као највиталнији део лозничке привреде, обезбеђујући запошљавање и
приходе становништва.
Оно што се може навести као главни проблем са којим се суочавају предузећа и
предузетници у Лозници јесте недостатак финансијских средстава, јер су кредити
скупи, а услове обезбеђења је тешко задовољити.

2.2.1 Инвестиције
Структура остварених инвестиција у општини за период 2006-2009. године
УКУПНА УЛАГАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 2006.
УКУПНО ГРАД
Инвестиција
Улагања-динара
БУЏЕТ ОПШТИНЕ

Улагања-ЕУР

138.626.800

1.414.559

НИП

16.103.458

164.321

ДОНАЦИЈЕ (МЕГА, МСА Чешка
Република)

59.103.458

603.096

ПРИВАТНИ СЕКТОР

1.158.540.000

11.821.836

УКУПНО ГРАД

1.372.373.716

14.003.812

УКУПНА УЛАГАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 2007.
УКУПНО ГРАД
Инвестиција
Улагања-динара
БУЏЕТ ОПШТИНЕ

Улагања-ЕУР

75.115.000

766.479

858.868.200

8.763.961

14.428.100

147.225

ПРИВАТНИ СЕКТОР

2.001.092.000

20.419.306

УКУПНО ГРАД

2.949.503.300

30.096.972

НИП
ДОНАЦИЈЕ (МЕГА, МСА Чешка
Република)
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УКУПНА УЛАГАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 2008.
УКУПНО ГРАД
Инвестиција
Улагања-динара

Улагања-ЕУР

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

205.800.070

2.100.001

НИП

333.359.000

3.401.622

ДОНАЦИЈЕ ( МЕГА , МСА Чешка
Република )

21.770.670

222.150

Министарство

40.000.000

408.163

Државна предузећа

50.000.000

510.204

ПРИВАТНИ СЕКТОР

2.525.993.300

25.775.442

УКУПНО ГРАД

3.176.923.040

32.417.582

УКУПНА УЛАГАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 2009.
УКУПНО ГРАД
Инвестиција
Улагања-динара

Улагања-ЕУР

БУЏЕТ ГРАДА

224.706.400

2.292.922

НИП

178.702.790

1.823.498

7.020.000

71.633

Програм KFW банке

869.376.000

8.871.184

Министарства, Путеви Србије,
Дирекција за воде Србије

156.100.000

1.592.857

ПРИВАТНИ СЕКТОР

220.900.000

2.254.082

1.656.805.190

17.314.339

ДОНАЦИЈЕ (МЕГА, МСА Чешка
Република, Швајцарска )

УКУПНО ГРАД
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УКУПНА УЛАГАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 2006-2009. године
УКУПНО ГРАД
Инвестиција

Улагањадинара

БУЏЕТ ОПШТИНЕ

Број
запослених

УлагањаЕУР

644.248.270

6.573.962

1.387.033.448

14.153.403

104

ДОНАЦИЈЕ (МЕГА , МСА Чешка Република,
Швајцарска)

102.322.228

1.044.104

29

Програм КFW банке

869.376.000

8.871.184

Министарства, Путеви Србије, Дирекција за
воде Србије

196.100.000

2.001.020

5.906.525.300

60.270.666

50.000.000

510.204

9.155.605.246

93.424.543

НИП

ПРИВАТНИ СЕКТОР
Државна предузећа
УКУПНО ГРАД

1940

2073

Остварене инвестиције приватни сектор
Тип инвестиције

Вредност
инвестиције (€)

Број нових
радних
места

Година
инвестиције

1

greenfield

60.000.000

1.000

2006-2008

2

докапитализација

2.000.000

100

2008

/

62.000.000

1.100

/

Бр.

Планиране приватне инвестиције у наредне 2 године

Бр.

Назив
компаније

Земља
порекла

Тип
инвестиције

Вредност
инвестиције
(€)

Број
нових
радних
места

Година
инвестиције

1

Radaljac
Company

Србија

greenfield

410.000

32

2010

2

Инград ДОО

Србија

greenfield

620.000

31

2010

/

1.030.00

63

/

УКУПНО

/
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2.2.1.1

Индустријске зоне и индустријски паркови

Списак индустријских зона и паркова.
Власништво
(%)
прива- држа-

2

Површина (м )
Назив
локације

Бр.

1

Индустријска
зона Шепак
Лозница

уку-

распо-

пно

ложиво

826.600

тно

вно

319.000

100

Расположива
комунална
инфраструктура

Просечна
цена
2
(€/м )

Водовод и
канализација, ел.
енергија, гас,
телефон,
приступне
саобраћајнице

7,22

Списак компанија смештених у индустријској зони
Бр.

Назив компаније

Делатност

Број
радника

Назив ИЗ

1

Golden Lady - Waly

Текстилна
индустрија

ИЗ Шепак

1.000

2

Графика Тим

Графичка делатност

ИЗ Шепак

50

2.3 . Пословно окружење
У Републици расте поверење инвеститора за финасирање српске
привреде. Уочава се значајан пораст инвестиција у 2006. години:
Стање инвестиција у Србији (у милионима $)
Mil. $
Година
$

Мил.

2001

165

2002

475

2003

1.360

2004

966

2005

1.481

2006

4.100

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Mil. $

1

2

3

4

5

6
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Србија је остварила велики напредак у протеклих неколико година на пољу
пословне климе. Међутим, остале су још многе препреке. У Стратегији за привлачење
страних директних инвестиција, коју је усвојила српска Влада, наглашава се да постоје
4 основне групе препрека :
1. Законодавни проблеми (- власништво над градским грађевинским
земљиштем ; - реформа законодавства које уређује изградњу ( уређење земљишта ); систем накнада и такси за коришћење земљишта нарушава конкурентност Србије и
ствара несигурно пословно окружење )
2. Ограничени институционални капацитети за спровођење реформи и за
стратешко планирање и маркетинг ( - да се јачају капацитети за промоцију инвестиција
- да се побољша начин издавања дозвола )
3. Неадекватна инфраструктура и потреба да се уради приватизација великих
државних предузећа
4. Разумевање важности страних директних инвестиција и израда програма који
су осетљиви на потребе инвеститора и прецизно усмереног националног програма за
промоцију инвестиција.

2.4 Стратешки оквир - акциони план развоја града Лозница до 2011.
године
Акциони план за локални економски развој града Лозница за период од 2007. до
2011. године сачињен је у складу са Стратегијом дугорочног привредног развоја града
Лозница, могућностима носилаца развојних активности и потребама становништва
града Лозница за бржим развојем.
Дефинисана је: Стратешка визија развоја града Лозница
Град Лозница ће:
- подстицати привредне активности кроз подршку развоју здравих технологија,
пољопривреде, малих и средњих предузећа
- градити локалне институције које се фокусирају на позитивне синергије и
могућности искоришћења потенцијала партнера у заједничком интересу приватног
и јавног сектора
- као туристички центар у Подрињу снажно развијати и промовисати постојеће
природне ресурсе за развој културног и етно туризма (Тршић, Троноша), бањског
туризма (Бања Ковиљача и Бања Бадања), спортско – рекретаивног туризма
(Дрина, Гучево), пословно – конгресног туризма и сеоског туризма
- обезбедити својим грађанима задовољавајући квалитет живота и створити једнаке
услове за њихово лично усавршавање са нагласком на алтернативне образовне
могућности, промоцију предузетничког духа како би Лозница постала пожељна
дестинација за живот и рад
- подстицати развојне активности које ће имати позитиван утицај на изглед града и
околних насеља, животну средину и стварање новог позитивног имиџа Лознице.
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Као кључне (главне) области дефинисане су:
КЉУЧНА ОБЛАСТ А. Економски развој
КЉУЧНА ОБЛАСТ Б. Развој туризма
КЉУЧНА ОБЛАСТ Ц. Развој људских ресурса
КЉУЧНА ОБЛАСТ А. Економски развој
Перспективе развоја
Генерално посматрајући, привредни раст у граду Лозница треба пројектовати по
стопи од 9,1%. Примарни сектор треба да оствари пораст од 2,5%. Секундарни сектор
10,2% а услужни сектор 11,6% на годишњем нивоу.
Овако усклађен привредни раст по секторима са пројектованом стопом од 9,1%
годишње водио би ка остварењу циља да Лозница 2015 године достигне ниво реалног
народног дохотка по становнику који је имала 1990. године.
Повећање нивоа и структуре инвестиција су предуслов за економски развој
општине Лозница. Ниво инвестиција у народном дохотку је 2003. године износио 7,4%.
Да би пројектована стопа растa била остварена потребно је да ниво инвестиција
повећа учешће у народном дохотку на око 20%. Структура инвестиционих улагања
мора да буде ефикасна тј, да додатне инвестиције креирају већи доходак.
Имајући у виду незадовољавајућу опремљеност инфраструктуром, као
ограничавајући фактор привредног развоја, неопходно је подићи ниво квалитета
постојећих и изградити нове инфраструктурне системе, руководећи се следећим
смерницама:
●
●
●

у пероду 1-3 године, унапредити и проширити постојеће саобраћајнице а након
тога изградити нове неопходне саобраћајнице;
постојећу железничку мрежу у општини укључити у републички програм
реконструкције пруга у Србији;
подићи ниво искоришћености телекомуникационе инфраструктуре.

Модернизација и развој аграрног сектора на територији града Лозница треба
да се заснива на следећим смерницама:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

промена структуре пољопривредне производње;
усмеравање руралног становништва на специјализацију у производњи
оптималној за дате услове;
развој органске пољопривредне производње;
укрупњавање поседа;
техничка помоћ пољопривредним газдинствима;
повећање сточног фонда;
осавремењавање механизације;
створити боље услове за финансирање пољопривредних активности
унапређење система наводњавања.

Прерађивачка индустрија треба да има много већи значај како у структури
укупне производње тако и у ефективној запослености и утицају на животни стандард
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становништва. Да би се што пре завршио процес реструктуирања и кренуло са
убрзаним развојем прерађивачке индустрије неопходно је применити следеће мере:
●
●
●
●
●

опште мере које треба да подстичу директна улагања и пословање
прерађивачких капацитета;
убрзање процеса реструктуирања и приватизације;
оснивање индустријских зона;
институционални оквир који ће дефинисати пожељну структуру прерађивачке
индустрије;
подршка извозно оријентисаној производњи;

У области јавног сектора потребно је створити услове за повећање нивоа
ефикасности рада ЈП, ЈКП, Фондова, установа и организација примењујући следеће
смернице:
●
●
●
●
●

увођење тржишне цене комуналних услуга;
креирати механизме за повећање нивоа наплате комуналних услуга;
завршити пројекат водоснабдевања и усавршавања система управљања
водоводним системом;
регулисати питање отпадних вода;
изградњом санитарне депоније решити питање дивљих депонија и одлагања
чврстог комуналног отпада.

КЉУЧНА ОБЛАСТ Б. Развој туризма

Перспективе развоја
У циљу развоја туризма и културе на територији града Лозница потребно је
предузети следеће активности:
●

●

●

●
●
●

обнављање постојећих путева, како би најзначајније туристичке локације
постале лакше доступне. Такође, изградња нових путева, тамо где је то
потребно, како би и нове потенцијалне знаменитости постале приступачне.
Наведене активности су од приоритетног значаја, јер путна инфраструктура
представља један од најбитнијих елемената туристичке понуде
унапређење квалитета смештајних капацитета. Важан елемент јесте
приватизација преосталих смештајних капацитета у друштвеном власништву.
Ово је важно са становишта подизања њиховог квалитета, јер су постојећи
капацитети у друштвеном власништву углавном запуштени, па се од нових
власника треба очекивати њихово осавремењивање. Такође, средствима из
Фонда за развој туризма треба помоћи сеоским домаћинствима да граде
сопствене капацитете за смештај туриста, као и пратеће објекте туристичке
понуде.
обезбедити доследну примену одредби Закона о туризму које се односе на
основне стандарде смештаја и исхране туриста. С тим у вези, потребно је да
град, у сарадњи са надлежним републичким органима, обезбеди спровођење
едукације постојећих и потенцијалних даваоца туристичких услуга везано за
стандарде смештаја, као и пружања других туристичких услуга
креирање базе података о приватном смештају у граду, како у руралном,
тако и у бањском туризму
интензивирање промотивних активности Туристичке организације
већа разноврсност ванпансионске понуде. С тим у вези, наставити започете
активности у изради предлога пројеката за развој сеоског туризма. Такође, у
оквиру Туристичке организације или у сарадњи са приватним агенцијама, треба
осмислити програме излета и екскурзија, у трајању од једног, два и три дана,
који могу бити атрактивни за посетиоце из других делова Републике, а који би
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обухватили
упознавање
знаменитостима града.

са

природним,

културним

и

историјским

КЉУЧНА ОБЛАСТ Ц. Развој људских ресурса

Перспективе развоја
Пројектована стопа раста броја запослених у граду би износила око 5,4%
просечно годишње у периоду до 2015. године.
Ако имамо у виду да је у јануару 2005. године стопа незапослености износила
46,8%, а према методологији која у обрачун не узима активно пољопривредно
становништво, стопа незапослености би у 2015. години била далеко мања, и износила
би око 17,5 %.
Повећање запослености обезбедиће се координираним активностима
надлежних републичких и органа града. Мере интервенције у области запошљавања
усмерити на:
спровођењу програма едукације примерених потребама града
увођењу подстицајних мера за самозапошљавање незапослених лица и
за покретање сопственог бизниса
●
дефинисање програма преквалификације и доквалификације за циљне
групе које ће остајати без посла у процесу реструктурисања и приватизације
●
успостављању јединствене базе података о незапосленима и о
послодавцима
●
увођењу система доживотног учења
●
оснивање савета за запошљавање града
●
доношењу програма активних мера запошљавања;
●
организовању јавних радова
●
организовању додатног образовања и обука незапослних.
●
●

3. Анализа локације
3.1 Локација
Земљиште о коме је реч налази се у Лозници у западном делу градског
подручја, и има изузетно повољне саобраћајне услове, па самим тим представља
атрактивну локацију за формирање делатности којима треба доста простора али и
добар саобраћајни положај. Налази се у близини граничног прелаза “Трбушница“ са
Босном и Херцеговином.
Са западне стране посматраног подручја налази се коридор магистралног пута
М-19 (тзв. Обилазни пут) да је битна чињеница да се за приступ са тог пута теретна
возила не упућују на коришћење градских саобраћајница.
Са јужне стране посматраног подручја се налази улица Републике Српске која је
уједно и коридор магистралног пута М-4 чиме је олакшан приступ Индустријској зони
(посматраном подручју) и са интерних градских саобраћајница.
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Укупна површина индустријске зоне је 82,66 ха од којих је 62 ха у власништву
Републике Србије. До сада је 46 ха потпуно инфраструктурно опремљено што
подразумева саобраћајну, водоводну, канализациону инфраструктуру, електромрежу,
трафо станицу, гас, телефон и интернет. 17 ха је заузето а 29 ха доступно.
У зони се налази текстилна индустрија (фабрика за производњу чарапа „Waly“),
објекат намењен за графичку делатност и неколико објеката из домена услужне
делатности.
Терен у обухвату плана 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 0,3-5 % нагиба).
Индустријска зона се наслања на леву обалу одводног канала пречишћених
отпадних вода из индустријског комплекса „Вискоза“.
У назначеним границама постоји неколико просторних целина чији су корисници
на већем делу града Лозница и привредни субјекти а на мањем делу приватна лица.
Према Генералном плану садржаји попут специјалне биљне производње, фабрике за
производњу чарапа, трафостанице остају на садашњим просторима. Предметни
простор је у непосредној близини коридора магистралног пута М-19 Шабац - Лозница Ужице и коридора магистралног пута М-4 Лозница-Ваљево-Аранђеловац који је и веза
са Е-75 и М-5 (Ужице - Чачак - Појате - Зајечар).
Намена површина и објеката биће усаглашена са концепцијом и доминантном
наменом предвиђеног програмом.

3.2 . Титулар имовине
Грађевинско земљиште, које град Лозница, сходно одредбама Закона о
планирању и изградњи и сходно Уредби о условима и начину под којим локална
самоуправа може да отуђи или да изда у закуп грађевинско земљиште по цени , мањој
од тржишне цене, представља грађевинско земљиште у јавној своjини, власништво
Републике Србије, корисник град Лозница.
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3.3. Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже давање у
закуп
Ред.
број

КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА

Број парцеле из
плана
парцелације

ha

ar

m2

K.O.

1

2

3

4

5

6

7

Зона Шепак

НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1

4532/1

парцела 1.1.11.

56

20

Лозница (део 6)

2

4532/1

парцела 2.1.1.

93

07

Лозница (део 6)

3

4532/1

парцела 2.1.2.

89

04

Лозница (део 6)

4

4532/1

парцела 2.1.3.

00

30

Лозница (део 6)

5

4533/8

парцела 2.2.1.

71

95

Лозница (део 6)

6

4533/8 i 4532/1

парцела 2.2.2.

63

64

Лозница (део 6)

парцела 2.3.1.

98

10

Лозница (део 6)

20

17

Лозница (део 6)

7

4533/8 777/2, 4528/1

01

8

4533/8i 777/2

парцела 2.3.2.

01

9

4533/17, 4532/6

парцела 2.4.1.

48

49

Лозница (део 6)

10

4533/15

парцела 2.5.1.

29

75

Лозница (део 6)

11

4533/15

парцела 2.5.2.

28

80

Лозница (део 6)

12

4533/11

парцела 2.6.1.

35

17

Лозница (део 6)

13

4533/11

парцела 2.6.3.

30

91

Лозница (део 6)

14

4533/17

парцела 2.7.1.

32

77

Лозница (део 6)

15

4533/17

парцела 2.7.2.

31

31

Лозница (део 6)

16

4533/17

парцела 2.7.5.

25

60

Лозница (део 6)

17

4532/5

парцела 4.4.

15

16

Лозница (део 6)

18

4532/5

парцела 4.5.

15

97

Лозница (део 6)

19

4533/17

парцела 2.4.2.

42

12

Лозница (део 6)

20

7533/15

парцела 2.5.3.

52

06

Лозница (део 6)

21

4533/11

парцела 2.6.2.

31

97

Лозница (део 6)

22

4533/11

парцела 2.6.4.

29

35

Лозница (део 6)

23

4533/1

парцела 2.7.3.

63

11

Лозница (део 6)

24

4533/1

парцела 2.7.6.

56

63

Лозница (део 6)

парцела 3.2.1.

02

98

77

Лозница (део 6)

26

773, 4533/9, 4533/10,
4533/3
4533/9, 1475/1

парцела 3.2.3.

03

05

52

Лозница (део 6)

27

4533/10, 773, 4533/9

парцела 3.2.4.

03

37

66

Лозница (део 6)

28

4533/9, 1475/1

парцела 3.2.5.

02

85

87

Лозница (део 6)

29

4532/5

парцела 3.3.1.

81

90

Лозница (део 6)

30

парцела 3.3.2.

82

00

Лозница (део 6)

31

4532/5, 4532/4,
4533/10
4532/5,4532/4

парцела 3.3.3.

89

83

Лозница (део 6)

32

4532/5, 4532/4 4532/3

парцела 3.3.4.

88

72

Лозница (део 6)

33

4532/5

парцела 4.2.

85

07

Лозница (део 6)

34

4532/5

парцела 4.3.

74

00

25

УКУПНО површина

29 ha

90 ar

Лозница (део 6)
2

98 m
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4.

Подаци из планског документа на основу кога се може
издати локацијска и грађевинска дозвола,
4.1. Правила грађења за зону 1
Претежна намена: индустрија и комерцијални садржаји
од 60 - 100% укупне бруто површине
Допунска намена: производно занатство и комерцијални садржаји (услуге,
сервиси)
од 0 - 40% укупне бруто површине
Пратећа намена: становање уз пословно-радне зоне
до 15% укупне бруто површине
Правила грађења за блок 1.1.
Минимална површина парцеле је 600 м2 а максимална површина није
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 15,00 м.
Правила
парцелације

Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину
минималне ширине 4,5 м и исто се не може користити за паркирање
возила.
а) Индекс изграђености: мах 1,0
б) Степен заузетости: мах 70 %
в) Спратност: од Пр до Пр+3
г) Мах висина објекта - 15,00 м)
д) Тип изградње: -слободностојећи
- двојни
- у прекинутом низу
ђ) Хоризонтална регулација:
1. за слободностојеће
- грађевинска линија-20 м од регулационе линије
- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле
- мин. растојање од бочних суседних објеката
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле
- мин. растојање два објекта на парцели
2. за двојне и објекте у низу
- мин. растојање од бочних међа

Услови изградње

Остали услови

5,0 м
10,0 м
10,0 м
8,0 м
5,0 м

Све потребне удаљености објеката од међа и других објеката у
зависности од постојећег и планираног стања, посебних противпожарних услова дефинисаће се израдом урбанистичких пројеката
Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%. Одводњавање
кровних равни у оквиру сопствене парцеле
а) Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних
вода али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере
исте се могу градити.
б) Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
в) Све парцеле се могу оградити оградом до мах висине 2,20 м с тим
што од ограде према јавним површинама обавезно транспарентне
г) Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу се изводе подземно
кроз заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката
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Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила као и потребе
манипулативне површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле.
За путничка возила предвидети паркирање по принципу 1 паркинг
место на м2 односно у зависности од намене:
трговина 50 м2 продајног простора
административно посл. обј. 60 м2 нето етажне површине
угоститељски објекти 2 стола са 4 столице
хотели 2-10 кревета зависно од категорије

Уређење
слободних
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле.
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене
површине са 50% своје површине.

Правила грађења за блок 1.2. и 1.3.

Правила
парцелације

Услови изградње
(за претежну
намену)

Паркирање
Уређење
слободних
површина

Минимална површина парцеле је 3.000 м2 а максимална површина није
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 30 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину
минималне ширине 4,5 м и исто се неможе користити за паркирање
возила.
а) Индекс изграђености:

на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха

0,8
0,7
0,6

б) Степен заузетости:

на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха

70%
60%
50%

в) Спратност главног објекта: Пр+1 (Пк)
мах спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О
г) Хоризонтална регулација:
- мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле 15 м
- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле 5,0 м
- мин. растојање од бочних суседних објеката
10,0 м
- мин. растојање два објекта на парцели
8,0 м
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле 10,0 м
Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%. Одводњавање
кровних равни у оквиру сопствене парцеле
Паркирање теретних и путничких возила као и потребе манипулативне
површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу:
1 паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног
простора, односно према стандардима за специфичне намене.
Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле.
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у зелене
површине са 50% своје површине.
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4.2. Правила грађења за зону бр.2
Претежна намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони)
Допунска намена: услуге, сервиси

Правила парцелације

Услови изградње

Минимална површина парцеле је 1.500 м2 а максимална површина
није ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 25,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну
површину минималне ширине 4,5 м и исто се неможе користити за
паркирање возила.
а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха
0,9
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
0,8
на парцели  1,0 ха
0,7
б) Степен заузетости:
на парцели до 0,3 ха
60%
на парцели од 0,3 до 1,0 ха 50%
на парцели  1,0 ха
45%
в) Спратност главног објекта: мах Пр+1 (Пк)
мах спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О
г) Хоризонтална регулација:
- мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле 10 м
- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле 5,0 м
- мин. растојање од бочних суседних објеката
10,0 м
- мин. растојање два објекта на парцели
8,0 м
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле 10,0 м
Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%.
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
а) Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних
вода али у случају да инвеститор примени посебне техничке
мере исте се могу градити
б) Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле

Остали услови

в) Све парцеле се могу оградити оградом до мах висине 2,20 м с
тим што су ограде према јавним површинама обавезно
транспарентне
г) Прикључци на електроенергетску ТТ мражу се изводе подземно
кроз заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила као и потребе
манипулативне површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле
по принципу:
1 паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног
простора, односно према стандардима за специфичне намене.
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Уређење
површина

слободних

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле.
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у
зелене површине са 50% своје површине.

4.3. Правила грађења за зону 3
Претежна намена: индустрија (од 60-100% укупне бруто површине)
Допунска намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони
(до 40% укупне бруто површине

Минимална површина парцеле је 3.000 м2 а максимална површина
није ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 30 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Правила парцелације

Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну
површину минималне ширине 4,5 м и исто се не може користити за
паркирање возила.
а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха

б) Степен заузетости:

0,8

на парцели од 0,3 до 1,0 ха

0,7

на парцели  1,0 ха

0,6

на парцели до 0,3 ха

70%

на парцели од 0,3 до 1,0 ха

60%

на парцели  1,0 ха

50%

в) Спратност главног објекта: Пр+1 (Пк)
мах спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О
г) Хоризонтална регулација:
Услови изградње

- мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле 15 м (до ул. Републике Српске 20 м)
- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле

(за претежну намену)

- мин. растојање од бочних суседних објеката
- мин. растојање два објекта на парцели
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле

5,0 м
10,0 м
8,0 м
10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%.
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
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Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила као и потребе
манипулативне површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле
по принципу:
1 паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уеђење слободних
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле.
Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају се у
зелене површине са 50% своје површине.

4.4. Правила грађења за зону 4
Претежна намена: производно занатство ( мањи производни и прерађивачки погони)
Допунска: услуге, сервиси
Минимална површина парцеле је 1.500 м2 а максимална површина
није ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 20,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Правила парцелације

Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну
површину минималне ширине 4,5 м и исто се не може користити за
паркирање возила.
а) Индекс изграђености:

на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха

б) Степен заузетости:
на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха
в) Спратност главног објекта: мах Пр+1 (Пк)
мах спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

0,9
0,8
0,7
60%
50%
45%

г) Хоризонтална регулација:
- мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле 10 м (до ул. Републике Српске 20 м)
Услови изградње

- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле
- мин. растојање од бочних суседних објеката
- мин. растојање два објекта на парцели
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле

5,0 м
10,0 м
8,0 м
10,0 м

Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%.
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
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Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних
вода али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере
исте се могу градити
Остали услови

Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
Све парцеле се могу оградити оградом до мах висине 2,20 м с тим
што од ограде према јавним површинама обавезно транспарентне
Прикључци на електроенергетску ТТ мражу се изводе подземно кроз
заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката

Паркирање

Паркирање теретних и путничких возила као и потребе
манипулативне површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле
по принципу:
1 паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног
простора, односно према стандардима за специфичне намене.

Уређење слободних
површина

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле.
Застрте површине са перфорираним блоковима рачуна се у зелене
површине са 50% своје површине.

4.5. Правила грађења за зону 5
Претежна намена: производно занатство (мањи произодни и прерађивачки погони,
комунални објекти (трафостаница))
Допунска намена: услуге и сервиси

Правила парцелације

Минимална површина парцеле је 2.500 м2 а максимална површина
није ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 20,00 м.
Све парцеле морају бити правилног геометријског облика.
Могућа је препарцелација (дељење и спајање) под условом да
грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну
површину минималне ширине 4,5 м и исто се неможе користити за
паркирање возила.
а) Индекс изграђености:
на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха
б) Степен заузетости:
на парцели до 0,3 ха
на парцели од 0,3 до 1,0 ха
на парцели  1,0 ха
в) Спратност главног објекта: мах Пр+1 (Пк)
мах спратност административног објекта: Пр+3
спратност помоћног објекта: Пр+О

0,9
0,8
0,7
60%
50%
45%
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Услови изградње

Остали услови

Паркирање

Уређење слободних
површина

г) Хоризонтална регулација:
- мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле 10 м (до ул. Републике Српске 20 м)
- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле
5,0 м
- мин. растојање од бочних суседних објеката
10,0 м
- мин. растојање два објекта на парцели
8,0 м
- мин. растојање објекта од задње границе парцеле
10,0 м
Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%.
Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
а) Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних
вода али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере
исте се могу градити
б) Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле
в) Све парцеле се могу оградити оградом до мах висине 2,20 м с
тим што од ограде према јавним површинама обавезно
транспарентне
г) Прикључци на електроенергетску ТТ мражу се изводе подземно
кроз заштитне цеви до прикључних ормана на фасади објеката
Паркирање теретних и путничких возила као и потребе
манипулативне површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле
по принципу:
1 паркинг место на сваких 100 м2 производно-активног пословног
простора, односно према стандардима за специфичне намене.
Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине
парцеле. Застрте површине са перфорираним блоковима рачунају
се у зелене површине са 50% своје површине.

У прилогу информације је графички приказ плана парцелације са бројевима
парцела и зона односно блокова којој припадају у зависности од које су одређена и
правила грађења на предметној пацели.

5. Услови и критеријуми за умањење, као и критеријуми и
мерила за оцену понуда и одређивања износа умањења
тржишне вредности
Инвеститор који закупљује земљиште у ИЗ Шепак има право на умањење
износа закупнине утврђеног у поступку јавног надметања или прикупљања понуда
јавним огласом и то:
- Износ закупнине умањује се за 1.689,52 еура по сваком новозапосленом
раднику,
Најнижи износ закупнине који се плаћа и након свих обрачунатих умањења је
динарска противвредност од 1,00 еура по м2 по средњем курсу на дан закључења
уговора.
Право на умањење стичу закупци који запошљавају нове раднике са
евиденције Националне службе за запошљавање.
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Право на умањење из претходног става остварује инвеститор:
- уколико у периоду од најмање три године изврши уговорену обавезу о броју и
динамици запошљавања радника што доказује обрасцем МА о пријави радника,
односно обрасцем М 4 – пријава података од значаја за утврђивање стажа осигурања.
- Право на умањење инвеститор остварује уколико задржи број запослених
радника на који се обавезао најмање три године континуирано.
Уколико не испуни горе наведене услове у року од 5 година од потписивања
уговора о давању у закуп закупац је дужан да плати закупнину у пуној вредности по
средњем курсу на дан уплате или активирања средстава обезбеђења плаћања
закупнине (пре умањења) тј. 9,62 еура по m2 земљишта у динарској противвредности.
Контролу примене ових услова вршиће ЈП “Град“ из Лознице.
Инвеститор ће о закупу и обавезама по основу закупнине на основу ових
услова заључити Уговор са градом Лозница који потписује Градоначелник или лице
које он овласти.
Ради обезбеђења извршења уговорне обавезе запошљавања одређеног броја
лица на неодређено време, закупац је дужан да, приликом закључења уговора о
закупу, достави:
- један од инструмената уредног извршења уговорне обавезе: банкарску
гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив" уз обавезну клаузулу о примени
средњег курса Еура на дан наплате гаранције, неопозиво уговорно овлашћење или
други инструмент обезбеђивања који се одреди при уговарању, а у складу са
прописима, односно достави доказ о праву својине на некој непокретности и
сагласност за стављање хипотеке на исту.
Наплата инструмената обезбеђивања ће се вршити у корист прописаних
уплатних рачуна.
Поред једног од средстава обезбеђења овог члана закупац је обавезан да
достави и следеће оверене копије:
- решење о упису у Регистар привредних субјеката, потписе лица овлашћених
за заступање оверених од стране суда,
- овлашћење о разврставању - извод из регистра Републичког завода за
статистику и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун
који правно лице има.
- Сматра се да је обавеза запошљавања одређеног броја радника извршена
како је уговорено уколико је инвеститор у периоду од три године запослио уговорени
број радника, према динамици запошљавања одређеном уговором, што доказује
обрасцем ППП о пријави радника.
- Право на умањење инвеститор остварује само за запослене раднике који раде
најмање три године континуирано.
- Уколико у року од пет година од дана закључења уговора, није запослио број
радника, који раде на неодређено време и у континуитету најмање три године
сматраће се да постоји кршење уговорне обавезе које подразумева да ће закупац
обрачунати ревалоризовану вредност закупнине и наплатити у целини разлику до
пуног износа активирањем банкарске гаранције или на други начин.
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6. Економска анализа очекиваних трошкова и економска
анализа очекиване користи од реализације инвестиције
Један од приоритета града и предуслова за привлачење инвестиција и
отварање нових радних места било је инфраструктурно опремање индустријске зоне
(ИЗ) Шепак, која је у периоду од 2007. до 2010. године опремљена средствима локалне
самоуправе и НИП-а. Додатна мера коју је град користио у привлачењу инвестиција
било је умањење цене по којој се земљиште даје инвеститору у закуп, што је управо и
предмет овог елабората.
Како би се на што транспарентнији начин утврдила тачна вредност коју доносе
нова радна места и одредио ниво могућег умањења закупнине, град је кроз елаборат
приказао могуће приходе у зависности од нивоа запошљавања.
На основу економске анализе предложено умањење закупнине у ИЗ Шепак је
1.689,52 евра по радном месту, с тим да висина закупнине не може бити мања од
1€/м2. Предвиђено је да се земљиште даје у закуп инвеститорима који за понуђене
парцеле понуде највећу вредност, с тим што укупна вредност земљишта представља:
збир цене/закупнине и могућих економских ефеката који настају употребом овог
земљишта тј. запошљавањем (закупнина + приходи локалне самоуправе)

Улазни параметри
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

Укупна површина свих слободних парцела у ИЗ Шепак је 29,9098 ха, односно
299.098 m2. Укупан број парцела је 34, с тим да је могуће извршити препарцелацију у
зависности од потреба инвеститора. (Табела 1)
Могући индекс изграђености у ИЗ се креће од 0,6 до 1,0, у зависности од величине
парцеле. За потребе анализе се претпоставља да је степен изграђености 0,6. (Анекс
9.3: План детаљне регулације)
Укупна улагања у ИЗ за 29,9098 ха износе 1.382.330,86 евра, односно 4,62 евра
по m2. (Табела 2)
Процењена вредност (Министарство финасија- Пореска управа - Филијала
Лозница) земљишта у ИЗ је 7,2 евра/ м2. (Aneks 9.2), а почетна цена за давање
земљишта у закуп је 9,62 евра/ m2 сходно члану 73 став 2 Одлуке о отуђењу и давању
у закуп грађевинског земљишта у својини града Лозница.
Укупан број заинтересованих инвеститора у периоду од 2007 - 2010. године је
двадесет (20). (Табела 4)
На последњем јавном позиву, укупно су два инвеститора закупила земљиште у ИЗ.
Укупна површина ових парцела је 0.9198 ха, и ова два инвеститора планирају да
запосле 61 радника.
Закупнина је умањена са 9,62 еура/m2 на 1 еуро/m2 по основу запошљавања ,
(Табела 5), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању земљишта у закуп из 2009.
године.
Укупан број запослених радника у привреди у 2009. години је 12,148 1
Приходи ЛС од привреде у 2009. години (по основу Пореза на зараде, Пореза на
имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица, Накнаде за загађивање
животне средине, Накнаде од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и одложен
отпад, Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и Накнаде за
коришћење грађевинског земљишта) износе 313.427.204 динара, односно 2.985.021
евра. (Табела 6)

1

Републички завод за статистику
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*

Накнада за уређивање грађевинског земљишта у ИЗ Шепак је 5 еура / m2 бруто
површине објекта. (Анекс 3: Одлука о накнадама из 2010. године)
Курс евра који је коришћен у обрачунима је 1 еуро= 105 дин.
Табела 1: Површина зоне, број и величина парцела

Р. бр.

Број парцеле из
плана парцелације
индустријске
Зоне Шепак

Површина
парцеле
(hа)

р.бр

Број парцеле из
плана парцелације
индустријске
Зоне Шепак

Површина
парцеле
(hа)

1

парцела 1.1.11.

00.56.20

18

парцела 4.5.

00.15.97

2

парцела 2.1.1.

00.93.07

19

парцела 2.4.2.

00.42.12

3

парцела 2.1.2.

00.89.04

20

парцела 2.5.3.

00.52.06

4

парцела 2.1.3.

01.00.30

21

парцела 2.6.2.

00.31.97

5

парцела 2.2.1.

00.71.95

22

парцела 2.6.4.

00.29.35

6

парцела 2.2.2.

00.63.64

23

парцела 2.7.3.

00.63.11

7

парцела 2.3.1.

00.98.10

24

парцела 2.7.6.

00.56.63

8

парцела 2.3.2.

01.20.17

25

парцела 3.2.1.

02.98.77

9

парцела 2.4.1.

00.48.49

26

парцела 3.2.3.

03.05.52

10

парцела 2.5.1.

00.29.75

27

парцела 3.2.4.

03.37.66

11

парцела 2.5.2.

00.28.80

28

парцела 3.2.5.

02.85.87

12

парцела 2.6.1.

00.35.17

29

парцела 3.3.1.

00.81.90

13

парцела 2.6.3.

00.30.91

30

парцела 3.3.2.

00.82.00

14

парцела 2.7.1.

00.32.77

31

парцела 3.3.3.

00.89.83

15

парцела 2.7.2.

00.31.31

32

парцела 3.3.4.

00.88.72

16

парцела 2.7.5.

00.25.60

33

парцела 4.2.

00.85.07

17

парцела 4.4.
УКУПНО

00.15.16

34

парцела 4.3.
29.9098

00.74.00

Табела 2: Инвестициона улагања у опремање ИЗ Шепак
Редни
број

Извори

1.

Буџет општине Лозница

2.

НИП

3.

Друга средства
Укупно :

Износ
ЕУРО

Износ
динара
22.662.370,29
118.462.370,29
4.020.000,00

1.382.330,86

145.144.740,58

Структура
у%
15,58%
81,62%
2,80%
100,00%

2

По м то износи 1.382.330,86/299.098 = 4,62 еура.
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Табела 3: Процена вредности земљишта
Ред.
број

КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА

Број парцеле из
плана
парцелације

2

Укупна цена у ДИН.

2

ЕУР по m

ha

ar

m

4

5

6

7

8

1

2

3

1

4532/1

парцела 1.1.11.

56

20

4.292.995,71

7,20

2

4532/1

парцела 2.1.1.

93

07

7.109.414,78

7,20

3

4532/1

парцела 2.1.2.

89

04

6.801.571,85

7,20

4

4532/1

парцела 2.1.3.

00

30

7.661.698,75

7,20

5

4533/8

парцела 2.2.1.

71

95

5.496.103,94

7,20

6

4533/8 i 4532/1

парцела 2.2.2.

63

64

4.861.321,12

7,20

парцела 2.3.1.

98

10

7.493.645,53

7,20

20

17

9.179.524,81

7,20

01

8

4533/8 777/2,
4528/1
4533/8i 777/2

парцела 2.3.2.

9

4533/17, 4532/6

парцела 2.4.1.

48

49

3.704.045,59

7,20

10

4533/15

парцела 2.5.1.

29

75

2.272.537,76

7,20

11

4533/15

парцела 2.5.2.

28

80

3.055.512,96

7,20

12

4533/11

парцела 2.6.1.

35

17

2.686.559,77

7,20

13

4533/11

парцела 2.6.3.

30

91

2.361.147,64

7,20

14

4533/17

парцела 2.7.1.

32

77

2.503.228,99

7,20

15

4533/17

парцела 2.7.2.

31

31

2.391.702,77

7,20

16

4533/17

парцела 2.7.5.

25

60

1.955.528,29

7,20

17

4532/5

парцела 4.4.

15

16

1.158.039,41

7,20

18

4532/5

парцела 4.5.

15

97

1.219.913,55

7,20

19

4533/17

парцела 2.4.2.

42

12

3.217.455,15

7,20

20

7533/15

парцела 2.5.3.

52

06

3.976.750,12

7,20

21

4533/11

парцела 2.6.2.

31

97

2.442.118,73

7,20

22

4533/11

парцела 2.6.4.

29

35

2.241.982,63

7,20

23

4533/1

парцела 2.7.3.

63

11

4.820.835,57

7,20

24

4533/1

парцела 2.7.6.

56

63

4.325.842,47

7,20

22.822.390,18

7,20

23.338.007,99

7,20

25.793.112,65

7,20

7

25
26
27

773, 4533/9,
4533/10, 4533/3
4533/9, 1475/1
4533/10, 773,
4533/9

01

парцела 3.2.1.

02

98

77

парцела 3.2.3.

03

05

52

парцела 3.2.4.

03

37

66

02

85

87

21.836.987,25

7,20
7,20

28

4533/9, 1475/1

парцела 3.2.5.

29

4532/5

парцела 3.3.1.

81

90

6.256.162,79

парцела 3.3.2.

82

00

6.263.801,57

парцела 3.3.3.

89

83

6.861.918,23

парцела 3.3.4.

88

72

6.777.127,75

30
31
32

4532/5, 4532/4,
4533/10
4532/5,4532/4
4532/5, 4532/4
4532/3

7,20
7,20
7,20

33

4532/5

парцела 4.2.

85

07

6.498.312,19

7,20

34

4532/5

парцела 4.3.

74

00

5.652.698,98

7,20

90 ar

98 m2

229.329.997,47

УКУПНО
површина

29 ha
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Табела 4: Потенцијални закупци
На основу писама о намерама, укупан број заинтересованих закупаца у периоду
од 2007. до 2010. године је 20. У табели која следи омогућен је компаративан приказ
потенцијалних инвеститора по датуму исказивања интересовања, делатности,
потребном земљишту и радној снази.
ПОВРШИНА
ЗЕМЉИШТА
(hа)

БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

ДАТУМ

4

5

6

0.5

8

23.01.2007.

Прерада дрвета

1.5

70

20.01.2007

Прехрана,
трговина,
дрвопрерада

2.0

50

24.01.2008.

Прерада дрвета

3.0

51

1.2

25

08.04.2008.

10

20.10.2008.

15

22.03.2007.

10

21.03.2007.

10

24.02.2010.

0.24

30

18.09.2008.

0.6

15

19.07.2007.

0.3

20

03.10.2008.

БР.

НАЗИВ ФИРМЕ

ДЕЛАТНОСТ

1

2

3
Производња
дечијих играчака

1

АЛЕСАНДРО ДОО

2

BEST WOOD
PRODUKCION DOO

3

БОРО СКОРИЋ
А.Д.

4

ДИВ ДОО

5

EXPROMONT OD

6

ГЕОКРИСТАЛ
СПАХО

7

ЛОРЕНА ПРОМ
ДОО

8

М&М ПЛАСТ

9

МЕТАL-INOX-АRNO

10

МЕТАЛМОНТ

11

НЕДЕЉКОВИЋ И
СИН

12

ПАНТEОН ДОО

13

ПЛАСТЕКС

Производња
бетонских, алу и
терацо
елемената
Одржавање и
сервисирање
ласерских и инкјет штампача
Производња
картонске и
пластичне
амбалаже
Производња
пластичне
амбалаже и
компримата
Производња
иноx елемената
Производња
и монтажа
металних и иноx
конструкција
Производња
грађевинске
столарије
и ентеријера
Прерађивачка
делатност
Производња
пластичних
церада
и металних
конструкција

0.5

0.5

12.03.2007.

07.12.2007.
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14

RADALJAC
COMPANY DОО

15

РОМЕО И ЈУЛИЈА

16

ШПЕДИЦИЈА
ЂОРЂЕВИЋ ДОО

17

СТУДЕН ПРОМ

18

ТРАЈАН СТИЛ ДОО

19

ТРГОВИНА
КРСТИЋ ДОО

20

ВАСИНТРАНС

Угоститетљсво
(ресторан)

0.8

Производња
гардеробе

0.5

Производња
намештаја,
превоз робе,
шпедиција
Хладњача,
прерада воћа и
поврћа
Изолациони
радови
Трговина,
услужни
транспорт и
сервисирање
теретних возила
Производња
брикета од угља
и пиљевине

УКУПНО

15.01.2007.
70

1.5

01.08.2007.

07.12.2007.

3.0

150

31.07.2007.

20

01.03.2010.

1.0

30

18.01.2007.

17.14

584

Табела 5: Постојећи закупци у ИЗ Шепак

Закупац

Инград

Radaljac
Company
DOO

Парцела
(катастарс
ки број)

Површина
(hа)

755/49

00.3128

755/47

00.1678

755/46

00.1778

755/45

00.2614

тотал

00.6070

УКУПНО

Почетна цена
(уједно и
постигнута)
2.128.291,20
РСД (21 000
еура)

4.130.028,00
РСД
(41.300
еура)

00.9198

Број
запосл.

Постигнута цена
(након умањења)

30

295.596,00 РСД
( 3128 еура)

31

573.615,00 РСД
( 6070 еура)

61

Табела 6: Приходи ЛС од привреде у 2009. години
ВРСТЕ ПРИХОДА
Порез на зараде
Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и одложен отпад
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
УКУПНО

Износ (РСД)
251.470.978
13.824.582
6.290.496
111.314
15.724.624
26.005.210
313.427.204
30

1. Процена броја радних места која се могу креирати у ИЗ Шепак
А) Процена : На основу писама о намерама (узето у обзир само она писма о намерама
где се наводи и површина и број запослених)
Назив фирме
АЛЕСАНДРО
ДОО
BEST WOOD
PRODUKTION
DОО
БОРО СКОРИЋ
А.Д.
ДИВ ДОО
EXPROMONT
OD

М&М ПЛАСТ

МЕТАЛМОНТ

НЕДЕЉКОВИЋ
И СИН
ПАНТЕОН ДОО
РОМЕО И
ЈУЛИЈА
СТУДЕН ПРОМ

ВАСИНТРАНС
УКУПНО

Делатност

Површина
(hа)

Бр.
запослених

Бр. запослених
по ха

Производња
дечијих играчака

0.5

8

16

1.5

70

Прерада дрвета
Прехрана,
трговина,
дрвопрерада
Прерада дрвета
Производња
бетонских, алу и
терацо елемената
Производња
пластичне
амбалаже
и компримата
Производња и
монтажа металних
и инокс
конструкција
Производња
грађевинске
столарије и
ентеријера
Прерађивачка
делатност
Производња
гардеробе
Хладњача,
прерада воћа и
поврћа
Производња
брикета од угља и
пиљевине

46
2.0

50

25

3.0

51

17

1.2

25
21

0.5

10

20

0.24

30

125

0.6

15

25

0.3

20

0.5

70

140

3.0

150

50

1.0

30

30

14.34

529

37

67

Просечан број запослених по ха у ИЗ Шепак, на основу информација добијених
од заинтересованих инвеститора је 37

31

С обзиром да је укупна површина слободних парцела у ИЗ Шепак 29.9098 ха
(Табела 1), укупан очекивани број радних места на основу ове процене је: 1.107
Б) Процена: На основу досадашњег односа закупљених површина/бр радних места
(тачност екстраполације је лимитирана јер полазимо од свега два закупца, како је то
приказано у Табели 5) укупан очекивани број запослених у ИЗ Шепак по ха износи 66
( 61 радно место / 0,9198 ха = 66 радна места )
Са густином запошљавања од 66 рм/ха, укупан број запослених у целој зони
( на површини од 29.9098 ха ) био би 1.974 запослена (66 рм x 29.9098 ха = 1.974
радна места )
Просечан број радних мста је : 1.540 ( 1107+1974)/2
Просечан број радних места по хектару је : 51 ( 37+66)/2
У наредним калкулацијама користићемо просечну вредност.
2. Обрачун прихода ЛС по запосленом у привреди – на основу прихода од привреде у
2009. години и укупног броја запослених у привреди.
Укупни приходи који ће ући у обрачун су:
1) Једнократни приходи – у које спадају:
*
*
*
*
*
*
*
*

Закупнина
Накнада за уређивање ГЗ
2) Годишњи приходи од привреде од којих су најзначајнији:
Порез на зараде
Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисије СО2, НО2,прашкастих материја и одложен отпад
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Накнада за коришћење градјевинског земљишта

Годишњи приходи ЛС по запосленом у привреди ће се израчунати тако што ће
се сабрати приходи ЛС у 2009. години (у обрачун улазе само ових 6 прихода) и
поделити укупним бројем запослених у привреди, чиме ћемо добити приходе ЛС по
запосленом:
Укупни приходи од привреде у 2009. години = 313.427.204 динара (Табела 6).
Укупан број запослених у привреди у 2009. години = 12.148
Локални јавни приходи по запосленом у привреди су 25.800,72 РСД/рм односно
245,71 Евра по радном месту
313.427.204 : 12.148 = 25.800.72 РСД/рм

3.

Ефекти и оправданост умањења цене закупа земљишта

Анализа која следи обухвата два могућа исхода по укупне приходе које остварује
локална самоуправа за два претпостављена случаја:
1. Када је цена закупа земљишта 9,62 евра/ m2
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Табела 7: могући економски ефекти на ЛС у случају непромењене цене закупа
Ц)
Накнада за
уређивање

4

Б)
Закупнина
(9,62)
ЕУР/m2)
5

0

0

2

0

3
4

Закупљена
површина
(m2)

Број
запослених

2

3

1

Година
1

3

УКУПНИ
ПРИХОДИ
(А+Б+Ц)

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А)
Прихо
ди ЛС 2

5

30.000

0

0

288.600

288.600

УКУПНО

30.000

0

0

288.600

288.600

Када је цена закупа земљишта 9,62 евра/m2 очекивана динамика закупа
земљишта у индустријској зони Шепак је 0 годишње до 5. године, након чега се очекује
повећање. Претпоставка да ће стопа закупа земљишта током прве 4 године бити
једнака нули долази од чињенице да је услов инвестирања свих 20 заинтересованих
компанија био да локална самоуправа умањи цену закупа земљишта по основу
отварања нових радних места.
Рестриктивна претпоставка је да ће у 5. години ипак доћи до улагања по
продајној цени без умањења, а проценат закупљеног земљишта одговара динамици од
12% годишње.
2. Када је цена закупа 1 евро/ m2.
Када је цена закупа и од 1 ЕУР/м2 очекивана динамика закупа је 12% годишње,
односно због лакшег обрачуна узета је нешто конзервативнија вредност од 3 hа (30.000
m2) годишње, тј 153 радних места годишње, али почев од 3. године (Потребно је
минимум 2 године за изградњу објекта, набавку опреме и процес запошљавања).
Динамика закупа од 12% годишње обрачуната је на основу података из
репрезентативне 2008. 4 године, када су укупно 4 компаније потраживале земљиште у
ИЗ Шепак укупне површине 37.400 m2, што је чинило приближно 12% тада
расположивог земљишта (у 2008. години укупна понуда инфраструктурно
опремљеног земљишта износила 0.9198 + 29.9098 = 30,82 hа по цени од 1е/ m2)
3,74 hа / 30,82 hа x 100 = 12,13 %

2

Порез на зараде, Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица, Накнада за загађивање
животне средине, Накнада од емисије СО2,НО2,прашкастих материја и одложен отпад, Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору и Накнада за коришћење градјевинског земљишта
3
2
На основу Одлуке о накнадама – 5 ЕУР/m бруто изграђене површине објекта Претпоставка је да бруто површина
објекта заузима 60% површине закупљеног земљишта
4
2008. година сматра се репрезентативном зато што у 2007. земљиште у ИЗ Шепак није било инфраструктурно
опремљено, а 2009. година је година економске кризе и општег пада привредне активности
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Табела 8: Компаније заинтересоване за улагање у ИЗ Шепак 2008. године
НАЗИВ ФИРМЕ

ДЕЛАТНОСТ

БОРО СКОРИЋ А.Д.
ЕXПРОМОНТ ОД
МЕТАЛМОНТ
ПАНТЕОН ДОО

ПОВРШИНА
ЗЕМЉИШТА

ПЛАНИРАНИ
БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

2.0

50

24.01.2008.

1.2

25

08.04.2008.

0.24

30

18.09.2008.

0.3

20

03.10.2008.

3.74

125

Прехрана, трговина,
дрвопрерада
Производња бетонских,
алу и терацо
елемената
Производња и монтажа
металних и инокс
конструкција
Прерађивачка
делатност

УКУПНО

ДАТУМ

Табела 9: могући економски ефекти на ЛС у случају умањења цене закупа
Година

Закупљена
поврсина по
години

А)
Приходи
ЛС (ЕУР)

Број
запослених

Б)
Закупнина
(1.0 ЕУР/m2)

Ц)
Накнада за
уређивање

УКУПНИ
ПРИХОДИ

1

30.000

0

0

30.000

0

30.000

2

30.000

0

0

30.000

0

30.000

3

30.000

6

7

30.000

0

67.485

4

30.000

75.705

30.000

90.000

195.705

5

УКУПНО

153

309

37.485

30.000

464

113.680

30.000

90.000

233.680

150.000

464

226.870

150.000

180.000

556..870

У периоду од 5 година локални јавни приходи се кроз умањење закупнине
на 1 еуро/m2 увећавају 2 пута (556.870/288.600 = 1,93 ).
4. Процена укупних прихода ЛС по једном радном месту у ИЗ Шепак
Раније процењена реална густина запослених у ИЗ Шепак износи 51 рм/hа, што
значи да једно радно место заузима површину од 196 m2 (1ха /51 рм = 196 m2). Јавни
приходи по радном месту могу се израчунати на основу претпостављене динамике
запошљавања као:
Година

1
2
3
4
5
УКУПНО

Закупљена
површина

m2

Број
запослених
2
на 196 m

А)
Приходи
ЛС ( Еуро )

Б)
Закупнина
( Еуро )

Ц)
Накнада за
уређивање
( Еуро )

УКУПНИ
ПРИХОДИ
(А+Б+Ц)
( Еуро )

196
0
0
0
0
196

0,2
0,5
1
1
1
1

49
122,50
245
245
245
735

196
0
0
0
0
196

0
0
0
588
0
588

245
122,50
245
833
245
1690,50

2008. година сматра се репрезентативном зато што у 2007. земљиште у ИЗ Шепак није било инфраструктурно
опремљено, а 2009.година је година економске кризе и општег пада привредне активност
6

На основу процене (део 1. Процена броја радних места која се могу креирати у ИЗ Шепак) да је
очекивана густина новоотворених радних места у ИЗ Шепак = 51 рм/hа

7

Као што је показано у делу 2. Обрачун прихода ЛС по запосленом у привреди, приходи су
25.800 рсд тј. 245,71 еура/радном месту
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7. Анализа осталих економских и социјалних ефеката на
локалну заједницу
Имајући у виду да у граду Лозница ради велики број грађевинских фирми за
очекивати је да ће изградњом будућих објеката у индустријској зони Шепак бити
ангажована локална грађевинска оператива.
Доласком потенцијалних инвеститора отвара се могућност за развој ланца
набавке производа и услуга које се користе у сродним делатностима , те се на тај
начин отвара могућност упошљавања локалних компанија као добављача.
Упошљавањем тренутно незапослених лица у граду Лозница смањује се
оптерећење државног буџета и локлног буџета по основу престанка давања
незапосленим лицима од стране Националне службе за запошљавање и Центра за
социјални рад.
Упошљавањем око 1.540 незапослених у Лозници остварује се приход грађана
који ће у највећој мери бити потрошен у граду Лозница, а који ће покренути развој
осталих делатности.

8. Закључак
У случају да цена закупнине остане на процењеном нивоу од 9,62 Eбра/m2,
очекивани број запослених у периоду од 5 година у ИЗ Шепак је 0 а укупни приходи ЛС
од закупаца (по основу запошљавања и изградње) износе приближно 288.600 еура за 5
година.
У случају умањења закупнине за 8,62 Евра, ефекти су 464 радних места у року
од 5 година и приходи ЛС у висини од 556.870 Евра.
Раније процењена реална густина запослених у ИЗ Шепак износи 51 радно
место по хектару, што значи да једно радно место заузима површину од 196 m2.
Предложено умањење од 8,62 еура по m2, је исто као и 196 m2 x 8,62 еура = 1.689,52
Евра по радном месту, што је износ приближан износу очекиваних прихода по
радном месту на бази процене да 1 радник заузима 196 m2 ( 1.690,50 Евра )

* Град Лозница даје могућност умањења тржишне цене закупнине
земљишта од по 1.689,52 Евра по радном месту , с тим да висина
закупнине не може бити мања од 1 Евра по м2, с обзиром да су укупно
очекивани ефекти запошљавања 464 радника у року од 5 година за 1,93
пута већи од прихода оствареног давањем земљишта у закуп по цени
од 9,62 Евра
* Град Лозница задржава и могућност давања земљишта без
надокнаде у случају да се појаве инвеститори који реализуји пројекте од
посебног значаја за реализацију привредног развоја Републике Србије
тј. града Лознице, чијом реализацијом се повећава број запослених у
привреди за најмање 1% и сразмерно са тим увећавају јавни приходи, у
складу са чланом 54 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта у својини града Лозница о чему одлуку доноси Градско веће,
при чему неће смањити број новозапослених радника у периоду од
најмање 3 године.
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9.

Текст нацрта јавног огласа

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
бр. 72/09), члана 57. и 73. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
у својини града Лознице ( „Службени лист града Лознице“ бр. 5/10 ), Програма давања
у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта ( „Службени лист града Лознице“
бр. 6/10 ) и Одлуке градоначелника о покретању поступка давања у закуп грађевинског
земљишта од 13. 12. 2010. године, Комисија за спровођење поступка располагања
грађевинским земљиштем је донела:
НАЦРТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ
ПО ЦЕНИ ОДНОСНО ЗАКУПНИНИ КОЈА ЈЕ МАЊА ОД ТРЖИШНЕ

I Расписује се јавни оглас за прикупљање понуда ради давања у закуп на
одређено време од 99 година, грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској
зони „Шепак“ у Лозници по цени, односно закупнини мањој од тржишне.
Јавни оглас се расписује по почетној тржишној цени земљишта за следеће
парцеле:
Ред.
број

КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА

Број парцеле
из плана
парцелације

ha

ar

m

K.O.

Цена у
ЕУР
по М2

Укупна
цена у ЕУР

Укупна цена
у ДИН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9,62

54.064

5.735.919

9,62

89.533

9.498.968

9,62

85.656

9.087.656

9,62

96.489

10.236.881

9,62

69.216

7.343.406

9,62

61.222

6.495.265

9,62

94.372

10.012.343

9,62

115.604

12.264.865

9,62

46.647

4.949.016

9,62

28.620

3.036.363

9,62

27.706

2.939.403

9,62

33.834

3.589.542

9,62

29.735

3.154.756

Зона Шепак

2

НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције

1

4532/1

парцела
1.1.11.

56

20

2

4532/1

парцела 2.1.1.

93

7

3

4532/1

парцела 2.1.2.

89

4

4

4532/1

парцела 2.1.3.

0

30

5

4533/8

парцела 2.2.1.

71

95

6

4533/8 i 4532/1

парцела 2.2.2.

63

64

7

4533/8, 777/2,
4528/1

парцела 2.3.1.

98

10

8

4533/8i 777/2

парцела 2.3.2.

20

17

9

4533/17,
4532/6

парцела 2.4.1.

48

49

10

4533/15

парцела 2.5.1.

29

75

11

4533/15

парцела 2.5.2.

28

80

12

4533/11

парцела 2.6.1.

35

17

13

4533/11

парцела 2.6.3.

30

91

1

1

Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
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Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)
Лозница (део
6)

9,62

31.525

3.344.592

9,62

30.120

3.195.581

9,62

24.627

2.612.803

9,62

14.584

1.547.269

9,62

15.363

1.629.940

9,62

40.519

4.298.878

9,62

50.082

5.313.380

9,62

30.755

3.262.942

9,62

28.235

2.995.538

9,62

60.712

6.441.172

9,62

54.478

5.779.806

Лозница (део
6)

9,62

287.417

30.493.249

52

Лозница (део
6)

9,62

293.910

31.182.172

37

66

Лозница (део
6)

9,62

324.829

34.462.464

85

87

9,62

275.007

29.176.641

парцела 3.3.1.

81

90

9,62

78.788

8.358.929

4532/5, 4532/4,
4533/10

парцела 3.3.2.

82

0

Лозница (део
6)

9,62

78.884

8.369.135

31

4532/5,4532/4

парцела 3.3.3.

89

83

Лозница (део
6)

9,62

86.416

9.168.285

32

4532/5, 4532/4
4532/3

парцела 3.3.4.

88

72

Лозница (део
6)

9,62

85.349

9.054.996

33

4532/5

парцела 4.2.

85

7

9,62

81.837

8.682.467

34

4532/5

парцела 4.3.

74

0

9,62

71.188

7.552.634

14

4533/17

парцела 2.7.1.

32

77

15

4533/17

парцела 2.7.2.

31

31

16

4533/17

парцела 2.7.5.

25

60

17

4532/5

парцела 4.4.

15

16

18

4532/5

парцела 4.5.

15

97

19

4533/17

парцела 2.4.2.

42

12

20

7533/15

парцела 2.5.3.

52

6

21

4533/11

парцела 2.6.2.

31

97

22

4533/11

парцела 2.6.4.

29

35

23

4533/1

парцела 2.7.3.

63

11

24

4533/1

парцела 2.7.6.

56

63

25

773, 4533/9,
4533/10,
4533/3

парцела 3.2.1.

2

98

77

26

4533/9, 1475/1

парцела 3.2.3.

3

5

27

4533/10, 773,
4533/9

парцела 3.2.4.

3

28

4533/9, 1475/1

парцела 3.2.5.

2

29

4532/5

30

Лозница (део
6)
Лозница (део
6)

Лозница (део
6)
Лозница (део
6)

II Закупац односно Инвеститор који намерава да гради објекте у функцији
реализације пројекта економског развоја има право на умањење износа закупнине
утврђеног у поступку прикупљања понуда а сходно претходној сагласности добијеној
од стране Владе Републике Србије под следећим условима:
Износ закупнине умањује се за 1.689,52 еура по сваком новозапосленом
раднику,
Најнижи износ закупнине који се плаћа и након свих обрачунатих умањења је
динарска противвредност од 1,00 еура по м2 по средњем курсу на дан закључења
уговора.
Право на умањење стичу закупци који запошљавају нове раднике са евиденције
Националне службе за запошљавање.

37

Право на умањење из претходног става остварује инвеститор уколико у периоду
од најмање три године изврши уговорену обавезу о броју и динамици запошљавања
радника што доказује обрасцем МА о пријави радника, односно обрасцем М4 – пријава
података од значаја за утврђивање стажа осигурања.
Право на умањење инвеститор остварује уколико жадржи број запослених
радника на који се обавезао најмање три године континуирано.
Уколико не испуни горе наведене услове у року од 5 година од потписивања
уговора о давању у закуп закупац је дужан да плати закупнину у пуној вредностии
закупнине (пре умањења) тј. 9,62 еура по м2 земљишта у динарској противвредности.
Контролу примене ових услова вршиће ЈП „Град“ Лозница.
Инвеститор ће о закупу и обавезама по основу закупнине на основу ових
услова заључити Уговор са ЈП „Град“ Лозница, који потписује Градоначелник или лице
које он овласти.
Износ закупнине ( за 99 година односно пет година уколико не испуни услове из
уговора) потребно је исплатити у року у којем су дужни да испоштују одлуку о
запошљавању нових радника.
Ради обезбеђења извршења уговорне обавезе запошљавања одређеног броја
лица на неодређено време, закупац је дужан да, приликом закључења уговора о
закупу, достави:
- један од инструмената уредног извршења уговорне обавезе: банканкарску
гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив" уз обавезну клаузулу о
укључењу ревалоризације у гаранцију, неопозиво уговорно овлашћење или други
инструмент обезбеђивања који се одреди при уговарању, а у складу са прописима,
односно достави доказ о праву својине на некој непокретности и сагласност за
стављање хипотеке на исту.
Наплата инструмената обезбеђивања ће се вршити у корист прописаних
уплатних рачуна.
Поред једног од средстава обезбеђења овог члана закупац је обавезан да
достави и следеће оверене копије:
- решење о упису у Регистар привредних субјеката, потписе лица овлашћених
за заступање оверених од стране суда,
- овлашћење о разврставању - извод из регистра Републичког завода за
статистику и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун
који правно лице има.
Сматра се да је обавеза запошљавања одређеног броја радника извршена
уколико је инвеститор у периоду од три године запослио уговорени број радника, према
динамици запошљавања одређеном уговором, што доказује обрасцем ППП о пријави
радника.
- Право на умањење инвеститор остварује само за запослене раднике који раде
најмање три године континуирано.
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- Уколико у року од пет година од дана закључења уговора, није запослио
унапред утврђен број радника, који раде на неодређено време и у континуитету
најмање три године сматраће се да постоји кршење уговорне обавезе које
подразумева да ће закупац обрачунати ревалоризовану вредност закупнине и
наплатити у целини разлику до пуног износа активирањем банкарске гаранције или на
други начин.
III На земљишту описаном у тачки 1. ове Одлуке могу се градити пословни
објекти у складу са Генералним планом Лознице ( „Службени лист општине Лозница“
бр. 10/05 ) и Планом детаљне регулације индустријске зоне Шепак ( „Службени лист
општине Лозница“ бр. 7/07 ).
IV Земљиште се даје у закуп као комунално опремљено од стране града
Лозница.
V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Наведени износи закупнине су почетни за давање понуда.
2. Обавезује се закупац да објекат изгради у року од 3 године од добијања
грађевинског земљишта у закуп.
3. Понуда за учешће на Огласу подноси се у писменој форми у затвореној
коверти са назнаком земљишта на коју се односи, препоручено или
непосредно на адресу: Град Лозница, Карађорђева бр.2, 15300 Лозница сa
назнаком „За Комисију за спровођење поступка располагања грађевинским
земљиштем“ - понуду не отварати.
Понуђени износ закупнине мора бити изражен у динарском износу који може
бити исти или већи од почетног износа закупнине утврђеног чланом 1.
Нацрта Јавног огласа.
Понуда се може односити и на више назначених парцела, до потребне
површине за будућу градњу.
4. Отварање понуда и избор најповољнијег понуђача обавиће „Комисија за
спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем“ (у даљем
тексту: Комисија) дана ________ 2011. године у ___ часова у просторијама
зграде Града Лознице, Карађорђева бр. 2, у “малој сали” те се обавештавају
учесници да могу присуствовати отварању понуда.
5. Закупнина за период од 99 година плаћа се једнократно.
6. Порез на пренос апсолутних права по основу закупа сноси закупац као и
трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију непокретности и
правима на њима.
7. Предност добијања земљишта у закуп има онај понуђач који понуди највиши
износ закупнине , односно предност добијања земљишта у закуп има онај
понуђач који планира већи број запослених при истој понуђеној цени.
8. Сви трошкови везани за изградњу подземних и осталих инсталација и
опремање земљишта унутар парцела које се дају у закуп обавеза су закупца
(инвеститора), и падају на његов терет.
9. Гарантни износ за учешће на огласу износи 10% од почетног износа
закупнине. Гарантни износ се уплаћује на рачун: Град Лозница, посебан
депозит бр. 840-193804-37 модел 97 позив на број 18-059. Уплаћени
гарантни износ биће враћен учесницима који не успеју на огласу у року од 8
дана од дана доношења одлуке о давању земљишта у закуп, а
најповољнијем понуђачу ће бити урачунат као део понуђене закупнине.
Најповољнији понуђач губи право на повраћај гарантног износа у случају
одустајања од своје понуде, и у случају да ако у року од 30 дана од дана
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доношења Решења о давању земљишта у закуп не закључи уговор са
Градоначелником или лицем које он овласти.
10. Понуђач - закупац се обавезује да пре закључења уговора о давању
земљишта у закуп, а ради обезбеђења плаћања закупнине, достави
одговарајућа средства обезбеђења за износе остварених попуста.
11. Уколико се по датом инструменту обезбеђења плаћања наплата не може
извршити, уговор се сматра раскинутим, а Град Лозница задржава право
давања у закуп тог грађевинског земљишта другом закупцу. Закупац са којим
је раскинут уговор о закупу, нема право на повраћај уложених средстава.
12. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа у
средствима информисања, и траје почев од _______.2011. године, закључно
са _______ 2011. године до 12 часова.
13. Право учешћа на јавном огласу имају правна лица и предузетници који су
регистровани на територији Републике Србије.
Понуда мора да садржи:
1. Оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог
одговарајућег регистра,
2. Порески идентификациони број,
3. Матични број,
4. Овлашћење за заступање,
5. Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа.
6. Понуђени износ закупнине,
7. Доказ о уплаћеном гарантном износу,
8. Број текућег рачуна за враћање депозита,
9. Бизнис план са динамиком запошљавања,
10. Изјава о динамици запошљавања и укупном броју радника који ће се
запослити (Упутство за израду бизнис плана може се преузети са сајта
Града Лозница www.loznica.rs или у Одељењу за локални економски
развој у згради Града Лознице).
Документа која се прилажу морају бити оригинали не старији од шест месеци
или оверене фотокопије.
Ако понуда не садржи наведене податке, учесник губи право ућешћа у поступку.
Графички приказ земљишта у Индустријској зони „Шепак“ у Лозници које је
предмет закупа биће доступан јавности радним даном у временском периоду од 700 до
1500 часова у просторијама Ј.П. „Град“ Лозница, ул. Кнеза Милоша бр.7/1 у Лозници.
Ближа обавештења везана за оглас могу се добити од Зорана Томића,
директора ЈП „Град“ Лозница, на телефон 015/ 872-712; 872-713.
Доставити:
- Средствима јавног информисања
- На огласну таблу Града Лознице
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10. Анекси
10.1 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка
располагања грађевинским земљиштем
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10.2 Процена тржишне вредности непокретности (Пореска управа
Филијала Лозница)
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10.3 Графички приказ плана парцелације са бројевима парцела и зона
односно блокова којој припадају у зависности од које су одређена и
правила грађења на предметној пацели.
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10.4 Одлука о отуђењу и давању у закуп градском грађевинском
земљишту из 2010. године
На основу чл. 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
бр.129/07), чл. 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09),
Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде (''Сл. гласник РС'', бр. 13/10 ) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице, на 15.
седници одржаној дана 28. априла 2010. године, доноси
ОДЛУКУ
о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
у својини Града Лознице
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града
Лознице (у даљем тексту: ''Одлука'') уређују се услови, поступак и начин отуђења и
давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на којем је као
власник/корисник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима на њима
уписан Град (у даљем тексту: неизграђено грађевинско земљиште), као и престанак
права закупа на грађевинском земљишту.
Одлуком се ближе уређује поступак и надлежности за отуђење и давање у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, уз претходну сагласност
Владе Републике Србије, по цени мањој од тржишне односно без накнаде, као и у
случају непосредне погодбе, у складу са законом и подзаконским актом.
Значење израза „грађевинско земљиште”, „градско грађевинско земљиште”,
„грађевинско земљиште у јавној својини”, „неизграђено грађевинско земљиште”,
„уређено грађевинско земљиште”, „површине јавне намене” коришћени у овој Одлуци
идентични су изразима коришћеним у Закону о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09), у даљем тексту: Закон.
Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се и даје у закуп
ради изградње и постављања објеката, у складу са наменом одређеном у планском
документу, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење.
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта означеног у ставу 1.
спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по
тржишним условима, у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 3.
Дугорочним закупом сматра се период закупа у трајању од 5 до 99 година.
Дугорочни закуп обухвата и рок у коме је лице коме је земљиште дато у закуп
дужно да приведе намени предметно грађевинско земљиште.
Рок привођења намени земљишта које се даје у дугорочни закуп не може бити
дужи од 3 годинe.
Рок привођења земљишта намени је у најдужем трајању од 5 година и одређује
се у случају када се ради о дугорочном закупу великог комплекса земљишта на којем је
предвиђена/могућа фазна изградња.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује и даје у дугорочни закуп ради
изградње објеката трајног карактера.
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Члан 4.
Краткорочним закупом сматра се период закупа у трајању до 5 година.
Неизграђено грађевинско земљиште се издаје у краткорочни закуп ради
постављања монтажних објеката и изградње привремених објеката, у складу са
законом.
Члан 5.
Стручне и административно-техничке послове у вези поступка регулисаног
овом Одлуком врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем ''Град''
Лозница (у даљем тексту: ЈП ''Град''), односно Јавно предузеће ''Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче'' Б. Ковиљача.
II ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА И ЗАКУПА
Члан 6.
Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на
основу кога се може издати локацијска дозвола и које је у складу са тим планским
документом комунално опремљено за грађење, може се отуђити или дати у закуп у
складу са Законом и овом Одлуком.
Изузетно, предмет отуђења може бити и неизграђено грађевинско земљиште
које није комунално опремљено, под условом да учесник у поступку јавног надметања
односно прикупљања понуда јавним огласом прихвати услове о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре чија је садржина прописана у члану 94. ст. 3.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) а који су претходно
објављени у јавном огласу.
По спроведеном поступку давања у закуп односно отуђења у случају одређеном
у претходном ставу, међусобни односи Града и купца неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини у погледу финансирања изградње комуналне
инфраструктуре регулисаће се у складу са чланом 94. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/09).
Члан 7.
Простор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних
објеката или јавних површина, за које се у складу са посебним законом утврђује општи
интерес (у даљем тексту: површине јавне намене), постојећи или планиран, не може се
отуђити из јавне својине.
Изузетно, планиране а неизграђене површине јавне намене могу се дати у
краткорочни закуп, до привођења планираној намени, под условима одређеним овом
Одлуком.
Члан 8.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини даје се у краткорочни закуп
ради:
- постављања привремених монтажних објеката, у складу са важећом одлуком о
постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју Града Лознице и
програмима постављања монтажних објеката и киоска и покретних монтажних објеката
Града Лознице,
- изградњe објеката за које се у складу са чл. 147. Закона о планирању и
изградњи издаје привремена грађевинска дозвола.
Пре закључења уговора о краткорочном закупу, најбољи понуђач је дужан да
поднесе главни пројекат за изградњу привременог објекта, пројекат рушења тог објекта
са предрачуном трошкова рушења као и да уплати депозит у висини предрачуна
трошкова уклањања предметног објекта на одговарјући текући рачун Одељења за
финансије и друштвене делатности Градске управе Града Лознице.
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III ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта
Члан 9.
Скупштина града на предлог градоначелника, у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке, доноси Програм отуђења и давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта.
Скупштина града највише два пута годишње доноси измене и допуне усвојеног
Програма.
Програм из става 1 овог члана садржи списак грађевинских односно
катастарских парцела, начин (отуђење, дугорочни или краткорочни закуп) и услове
располагања (тржишни услови, услови повољнији од тржишних).
Нацрт Програма из става 1. овог члана саставља ЈП ''Град'' односно ЈП
''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' у сарадњи са Одељењем за
планирање и изградњу Градске управе Града Лознице.
2. Начин отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта
Члан 10.
Јавним надметањем односно прикупљањем понуда јавним огласом отуђује се
односно даје се у закуп неизграђено грађевинско земљиште, лицу које понуди највећу
накнаду за отуђење или највиши износ закупнине у складу са Законом осим у случају
располагања под повољнијим условима од тржишних за које је претходно прибављена
сагласност Владе под условима одређеним Законом, важећим подзаконским актом
Владе и овом Одлуком.
Непосредном погодбом може се отуђити односно дати у закуп неизграђено
грађевинско земљиште у јавној својини у случајевима прописаним Законом.
Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом
спроводи се у складу са законом и овом Одлуком.
3. Орган надлежан за спровођење поступка располагања грађевинским
земљиштем
Члан 11.
На основу Одлуке Управног одбора ЈП ''Град'' Лозница или Одлуке Управног
одбора ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача,
Градоначелник града Лознице доноси Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно
надметање односно прикупљање понуда јавним огласом ради отуђења или давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.
Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом ради
отуђења или давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
спроводи Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем (у
даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом Одлуком.
Надлежност Комисије, њен састав и начин одлучивања регулисан је овом
Одлуком.
Члан 12.
Комисија означена у члану 11. ове Одлуке ради у саставу: председник, заменик
председника и три члана.
Чланове Комисије именује Скупштина.
Комисија се састаје по потреби а одлуке се доносе већином гласова.
4.1. Прикупљање понуда јавним огласом
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Члан 13.
Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење односно давање у закуп
грађевинског земљишта објављује се у средствима јавног информисања, на огласној
табли органа и служби Града, огласној табли Градске управе и званичној интернет
презентацији Града и другим електронским медијима, најмање 30 дана пре дана
одржавања јавног надметања.
Члан 14.
Јавни оглас за прикупљање понуда садржи:
1. основне податке о грађевинском земљишту (у даљем тексту: ''кат. парцели''),
које је предмет отуђења односно закупа (где се налази, величина, итд),
2. информација о томе да ли се земљиште отуђује или даје у закуп,
3. опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену
намену и друга ограничења која важе за објекте који се могу градити на
предметном грађевинском земљишту,
4. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају
комунално неопремљеног/неуређеног грађевинског земљишта и податке о
радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које је потребно да изврши
закупац односно лице које купује земљиште,
5. податке о почетној цени накнаде за отуђење односно закупнине и динамици
плаћања накнаде за отуђење односно закупнине за понуђача са најповољнијом
понудом,
6. период трајања закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта),
7. време и место одржавања јавног надметања,
8. услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење понуде
и рок за подношење понуда, као и обавезна садржина понуде,
9. износ и поступак плаћања депозита за учешће у поступку прикупљања понуда
као и начин и рок враћања депозита понуђачима који предметно земљиште не
добију у закуп односно у својину,
10. начин и рок обавештавања понуђача о резултатима надметања,
11. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од
дате понуде губи право на повраћај уплаћеног износа на име депозита,
12. информација о месту и начину прибављања додатних информација и
докумената о предмету понуде (као што је информација о томе које се све
катастарске парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт уговора о
продаји/закупу који ће бити закључен са понуђачем са најповољијом понудом.
На депозит из става 1. тачка 9. овог члана примењују се одредбе члана 31, 32. и
33. ове Одлуке.
Члан 15.
Уколико је предмет отуђења или закупа већи број катастарских парцела на истој
локацији, јавни оглас за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта,
треба да садржи тачке 1. до 7. из члана 14. за сваку катастарску парцелу посебно.
Члан 16.
Понуде се подносе у затвореној коверти, са видљивом назнаком на које се
катастарске парцеле односи, Комисији у року и на месту одређеном у јавном огласу.
Понуђени износ закупнине за земљиште мора бити дат у динарском износу који
је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу.
Рок за подношење понуда истиче 48 сати пре дана и часа одређеног за
отварање понуда.
Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.
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Неуредна је понуда:
1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које парцеле се
односи,
2. која не садржи податке и документа из члана 69. и 70. ове Одлуке,
3. у којој понуђени износ закупнине није у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 17.
Понуда физичког лица садржи:
1.
2.
3.
4.

ознаку кат. парцеле на које се понуда односи;
име и презиме;
адресу, јединствени матични број грађана и потпис;
изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању
услова за комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних
у јавном огласу, уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које
није комунално опремљено за грађење);
5. доказ о уплаћеном депозиту;
6. број рачуна за враћање уплаћеног депозита;
7. цену земљишта, односно висину закупнине за дату кат. парцелу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Члан 18.
Понуда правног лица садржи:
ознаку кат. парцеле на коју се понуда односи;
фирму, матични број и ПИБ;
име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог одговарајућег
регистра;
оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у
надметању у име правног лица;
оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа,
(укључујући и изјаву о прихватању прописаних услова за комунално
опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу
уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално
опремљено за грађење);
доказ о уплаћеном депозиту;
број рачуна за враћање депозита;
цену земљишта, односно висину закупнине за дату кат. парцелу.
Јавно отварање понуда

Члан 19.
О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена
јавног отварања понуда, података о присутним члановима Комисије, података о
приспелом броју понуда и података о парцелама на које се односе приспеле понуде.
Неблаговрмене понуде се посебно издвајају и не разматрају што се посебно
констатује на записник.
Понуде се разврставају по кат. парцелама а потом их председник Комисије или
лице које он одреди отвара и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега
исто лице јавно саопштава и диктира у записник садржину понуде.
Понуде за које се по отварању утврди да су неуредне посебно се констатују на
записник.
Парцеле за које се утврди да није пристигла ниједна понуда, посебно се
констатују на записник.
Поступак се сматра успешним ако за оглашену парцелу Комисија констатује да су
приспеле најмање две уредне понуде.
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Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања
свих приспелих понуда.
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, присуствовати
сва заинтересована пунолетна лица.
Одредбе члана 46, 47, 48. и 49. ове Одлуке примењују се и у поступку давања у
закуп односно отуђења грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним
огласом.
Члан 20.
У случају да је за оглашену парцелу приспела само једна понуда, поступак се
понавља у року од 30 дана и сматра се успелим и ако је приспела једна благовремена
и уредна понуда.
4.2. Јавно надметање
Члан 21.
Поступак припреме и одржавања јавног надметања утврђен овом Одлуком
примењује се у свим случајевима отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта по тржишним условима.
Припрема и одржавање јавног надметања
Члан 22.
Јавно надметање – лицитација одржава се на месту и у време одређено јавним
огласом.
Јавном надметању могу присуствовати сва пунолетна заинтересована лица.
Члан 23.
Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења односно давања у закуп
грађевинског земљишта објављује се у средствима јавног информисања, на огласној
табли органа и служби Града, огласној табли Градске управе и званичној интернет
презентацији Града и другим електронским медијима, најмање 30 дана пре дана
одржавања јавног надметања.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 24.
Јавни оглас за подношење пријава за јавно надметање садржи:
основне податке о грађевинском земљишту (''кат. парцели'') које је предмет
отуђења односно закупа (где се налази, величина, итд.),
опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену
намену и друга ограничења која важе за објекте који се могу градити на
предметном грађевинском земљишту,
податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају
комунално неопремљеног/неуређеног грађевинског земљишта и податке о
радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које је потребно да изврши
закупац односно лице које купује земљиште
податке о почетној цени накнаде за отуђење односно закупнине, о висини
лицитационог корака и динамици плаћања накнаде за отуђење односно
закупнине за понуђача који победи у надметању,
период трајања закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта),
време и место одржавања јавног надметања,
услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење
пријаве, рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању,
износ и поступак плаћања депозита за учешће у јавном надметању као и начин
и рок враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију у
закуп односно у својину,
начин и рок обавештавања учесника о резултатима надметања,
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10. упозорење да учесник који победи на јавном надметању а не приступи
закључењу уговора о закупу односно отуђењу у роковима предвиђеним овом
Одлуком, губи право на повраћај уплаћеног износа на име депозита,
11. кратка информација о „пакету“ документације/информација која се односи на
грађевинско земљиште које је предмет давања у закуп односно отуђења
12. информација о месту и начину прибављања додатних информација и
докумената о предмету понуде (као што је информација о томе које се све
катастарске парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт уговора о
продаји/закупу који ће бити закључен са понуђачем са најповољнијом понудом.
Члан 25.
Уколико је предмет отуђења или закупа већи број катастарских/грађевинских
парцела на истој локацији, јавни оглас за отуђење односно давање у закуп
грађевинског земљишта, треба да садржи тачке 1. до 7. из члана 24. за сваку парцелу
посебно.
Члан 26.
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се Комисији у року и на месту
одређеном у јавном огласу.
Рок за подношење пријава истиче 48 сати пре дана и часа одржавања јавног
надметања.
Члан 27.
Пријава за учешће физичког лица на јавном надметању садржи:
1. ознаку кат. парцеле за коју се пријава подноси и дан одржавања јавног
надметања;
2. име и презиме;
3. адресу, јединствени матични број грађана и потпис;
4. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању
услова за комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном
огласу, уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално
опремљено за грађење);
5. доказ о уплаћеном депозиту;
6. број рачуна за враћање уплаћеног депозита.
Члан 28.
Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи:
1. ознаку кат. парцеле за које се пријава подноси и дан одржавања јавног
надметања;
2. фирму, матични број и ПИБ;
3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
4. оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог одговарајућег
регистра;
5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у
надметању у име правног лица;
6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа,
(укључујући и изјаву о прихватању прописаних услова за комунално
опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу уколико
се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално опремљено
за грађење);
7. доказ о уплаћеном депозиту;
8. број рачуна за враћање депозита.
Члан 29.
Депозит који се уплаћује на име учествовања у јавном надметању износи 10%
од почетне цене накнаде за отуђење односно закупнине за укупну површину, а у
случају понуде за више парцела износи се сабирају.
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Члан 30.
Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус закупца
односно купца има право на враћање уплаћеног износа депозита.
Град је дужан да депозит из става 1. овог члана уплати на текући рачун
учесника у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.
Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без права на камату.
Члан 31.
Уплаћени износ депозита се не враћа ако:
(а) уплатилац не узме учешће на јавном надметању и не обавести Комисију
писаним путем да неће учествовати у надметању најмање 24 сата пре заказаног
почетка јавног надметања,
(б) ако је уплатилац учесник који је стекао статус закупца односно купца оглашеног
земљишта а не испуни услове за закључење уговора о закупу предметног грађевинског
земљишта односно не приступи закључењу уговора у роковима и под условима
утврђеним овом Одлуком.
Члан 32.
По пријему пријаве за јавно надметање, Комисија је дужна да изврши
верификацију свих пристиглих пријава, евидентира сваку пријаву у посебну књигу и
подносиоцу пријаве изда признаницу.
Члан 33.
Комисија саставља списак квалификованих понуђача, додељује број понуде
сваком квалификованом понуђачу и припрема картице са крупно одштампаним бројем
понуде, на једној страни, и назнаком идентитета квалификованог понуђача, на другој
страни.
Члан 34.
Услови за почетак јавног надметања су испуњени уколико је присутан
председник или заменик председника Комисије, квалификована већина чланова
Комисије и најмање 2 квалификована понуђача за исту катастарску/грађевинску
парцелу.
Члан 35.
Водитељ лицитације може бити председник Kомисије или лице које он одреди.
Члан 36.
Председник Комисије отвара место на којем се одржава јавно надметање за
потребе регистрације најмање један сат пре почетка надметања.
Члан 37.
Током спровођења регистрације, квалификовани понуђачи се региструју на
обрасцима које је обезбедио председавајући Комисије или водитељ лицитације.
Након регистрације, сваки квалификовани понуђач добија картицу за
надметање.
Члан 38.
Ако је само један квалификовани понуђач за одређену кат. парцелу присутан,
председавајући Комисије проглашава да се за ту парцелу обуставља јавно надметање
и објављује да ће се ново јавно надметање одржати за 30 дана.
Поступак јавног оглашавања спроводи се и за поновљено јавно надметање.
Члан 39.
Јавно надметање које се понови у случају предвиђеном у члану 38. пуноважно
је уколико на њему учествује један или више понуђача.
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Члан 40.
Ако на првом јавном надметању или поновљеном надметању одређеног
грађевинског земљишта не учествује ниједан понуђач, Комисија проглашава
надметање неважећим.
Члан 41.
Водитељ лицитације, уколико су испуњени сви услови за одржавање јавног
надметања, у заказано време и на месту одређеном у јавном огласу проглашава
надметање отвореним уз одговарајућу уводну реч.
У уводној речи, водитељ лицитације:
1.
гласно
чита
која
је
локација
предмет
лицитације,
број
катастарске/грађевинске парцеле, катастарску општину, положај и културу
парцела које су предмет надметања;
2. објављује почетну цену отуђења по м2, односно закупнине по м² за сваку
парцелу;
3. објављује висину лицитационог корака;
4. објашњава поступак јавног надметања;
Након тога, водитељ лицитације проглашава надметање отвореним.
Уколико је предмет јавног надметања већи број кат. парцела, водитељ
лицитације је дужан да за сваку парцелу поступи на начин утврђен у ставу 2. и 3. овог
члана.
Члан 42.
Понуде дају квалификовани учесници подизањем своје картице и гласним
изговарањем своје понуде.
После истицања сваке наредне понуде, водитељ лицитације понавља тренутно
најбољу понуду и тражи додатне понуде.
Члан 43.
Поступак давања понуда се понавља све док квалификовани понуђачи
настављају да дају нове понуде.
Ако после два позива водитеља лицитације за давање боље понуде не буде
нових понуда, водитељ лицитације проглашава трећи и последњи позив за давање
боље понуде.
Ако после трећег позива нема нове понуде, водитељ лицитације проглашава
крај надметања, објављује износ понуде која је победила и број понуђача чија је
понуда најбоља.
Члан 44.
Уколико је предмет давања у закуп већи број кат. парцела, по завршетку јавног
надметања за сваку од тих парцела, водитељ лицитације проглашава крај надметања.
Члан 45.
Водитељ лицитације и председавајући Комисије дужни су да обезбеде једнак
третман за све квалификоване учеснике лицитације и одговарни су за поштовање
правила поступка јавног надметања утврђеног овом Одлуком и важећим законима.
Водитељ лицитације је одговоран за одржавање реда током јавног надметања.
Записник о јавном надметању и Извештај о спроведеном надметању
Члан 46.
О току јавног надметања од тренутка отварања до тренутка завршетка
надметања води се записник.
Записник се саставља у 5 идентичних копија које потписују записничар,
председавајући Комисије и понуђачи са две најповољније понуде.
Записник садржи и податке о кат. парцели, податке о учеснику који је победио и
износ најбоље понуде.
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Члан 47.
Записник о јавном надметању садржи:
1. списак регистрованих понуда,
2. име председавајућег Комисије, водитеља лицитације или професионалног
водитеља лицитације (у случају да постоји) и записничара,
3. датум и време почетка и завршетка јавног надметања,
4. списак кат. парцела које су предмет надметања са основним подацима,
почетну цену накнаде за отуђење односно закупнине по м² за сваку кат.
парцелу посебно и висину лицитационог корака,
5. износ највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са највећом/најбољом
понудом за сваку парцелу посебно,
6. износ друге највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са другом
највећом/најбољом понудом за сваку парцелу посебно,
7. мере изречене због ометања која су изазвали учесници надметања,
8. приговори на изречене мере,
9. остале информације о поступку.
Члан 48.
Комисија је дужна да у року од 5 радних дана од окончања јавног надметања
достави градоначелнику Извештај о спроведеном поступку јавног надметања за
отуђење односно давање грађевинског земљишта у закуп.
Члан 49.
Извештај из претходног члана садржи:
1. Копију огласа о јавном надметању,
2. Записник о јавном надметању,
3. Препоруку Комисије да се потпише уговор о продаји односно закупу са
понуђачем који је победио.
4.3. Непосредна погодба
Члан 50.
Неизграђено грађевинско земљиште се може се отуђити односно дати у закуп
непосредном погодбом у случајевима одређеним Законом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних
органа и организација, органа јединица локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини,
прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта,
који је захтев поднео у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог
објекта у складу са условима предвиђеним Законом,
исправке граница суседних катастарских парцела,
формирања грађевинске парцеле у складу са законом,
отуђења или давања у закуп под условима повољнијим од тржишних уз
претходно сагласност Владе у складу са законом и важећим подзаконским
актом,
споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било
предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији.

Члан 51.
Решење о отуђењу односно давању у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у случајевима означеним у члану 50. ове Одлуке на основу непосредне
погодбе доноси градоначелник.
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Члан 52.
Уговор о продаји односно закупу неизграђеног грађевинског земљишта
закључују лице коме се то земљиште продаје односно даје у закуп непосредном
погодбом и градоначелник или лице које он овласти у року од 30 дана од дана
доношења Одлуке о отуђењу односно давању у закуп предметног земљишта.
Уколико лице из става 1. овог члана не приступи закључењу уговора у
утврђеном року, сматраће се да је одустало од купопродаје односно закупа предметног
грађевинског земљишта.
5. Услови под којима Град може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште
по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде
Члан 53.
Град може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по
цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде (у даљем
тексту: располагање под условима повољнијим од тржишних), по претходно
прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању и изградњи, под
условом да је то грађевинско земљиште намењено за изградњу:
1) објекта у функцији реализације пројеката економског развоја;
2) објекта који је намењен за социјално становање, у складу са законом којим
се уређује социјално становање или објекат који није намењен тржишту већ за потребе
државних органа или органа јединице локалне самоуправе и да је инвеститор тог
објекта Република Србија, односно јединица локалне самоуправе;
3) станова у складу са Уредбом о мерама подршке грађевинској индустрији кроз
субвенционисање камате по кредитима за финансирање стамбене изградње у 2010.
години („Службени гласник РС”, броj 4/10), када је инвеститор изградње тих станова
Република Србија;
4) објекта који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са
законом којим се уређују комуналне делатности.
Члан 54.
Пројекти економског развоја из члана 53. тачка 1) ове Одлуке су пројекти који су
од посебног значаја за реализацију привредног развоја Републике Србије за период
2006-2012. године и локалног економског развоја, чијом реализацијом се повећава број
запослених у привреди за најмање 1% и сразмерно увећавају јавни приходи.
Када јединица локалне самоуправе у свом саставу има градске општине,
повећање броја запослених из става 1. овог члана односи се на градску општину.
6. Поступак располагања неизграђеним
условима повољнијим од тржишних

грађевинским

земљиштем

под

Члан 55.
Градоначелник на основу Програма из члана 9. ст. 1. ове Одлуке, доноси
одлуку о покретању поступка отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене односно без
накнаде, којим се одређује и да ли ће се у конкретном случају располагање
грађевинским земљиштем у јавној својини вршити прикупљањем понуда јавним
огласом или непосредном погодбом.
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ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''
дужна је, на основу одлуке из става 1. овог члана, у року од 60 дана, да припреме
Елаборат оправданости располагања појединим локацијама под условима повољнијим
од тржишних (у даљем тексту Елаборат).
6.а. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем
повољнијим од тржишних прикупљањем понуда јавним огласом

по

условима

Члан 56.
За кат. парцеле које се отуђују односно дају у закуп прикупљањем понуда
јавним огласом, Елаборат из члана 55. ст. 2. садржи:
1) попис и површину катастарских парцела за кoје се предлаже отуђење или
давање у закуп;
2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и
грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима
(намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне
опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој
размери;
3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности
катастарских парцела;
4) одређење сврхе пројекта и субјеката који могу да учествују у поступку јавног
надметања;
5) услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену
понуда и одређивања износа умањења тржишне вредности;
6) врсту и висину обезбеђења које подноси учесник у јавном надметању;
7) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване
користи од реализације инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката;
8) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију
тог пројекта;
9) друге податке битне за оцену оправданости отуђења, односно давања у закуп
грађевинског земљишта.
За пројекте економског развоја, економска анализа очекиваних ефеката из
става 1. тачка 7) овог члана мора приказати очекивано повећање запослености и
јавних прихода, ефекте на обим привредних активности других привредних субјеката и
на квалитет живота у датој средини.
Члан 57.
Комисија је дужна, у року одређеном у члану 55. ст. 2. ове Одлуке, да
припреми и нацрт јавног огласа за прикупљање понуда који мора да садржи све битне
елементе огласа.
Члан 58.
Предлог Елабората и предлог јавног огласа утврђује Градско веће и упућује га
на јавни увид у трајању од најмање 8 радних дана.
Након спроведеног јавног увида, Скупштина града одлуком усваја Елаборат и
утврђује текст јавног огласа.
Члан 59.
Јавни правобранилац града, у року од 8 дана, подноси захтев Влади за давање
сагласности за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима
повољнијим од тржишних прикупљањем понуда јавним огласом, уз који се подноси
Одлука Скупштине из члана 58. став 2. ове Одлуке, усвојени Елаборат и утврђени
текст огласа.
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Члан 60.
Комисија, у року који не може бити дужи од годину дана од дана добијања
сагласности Владе, расписује јавни оглас за прикупљање понуда, за све или за
појединачне катастарске парцеле, у складу са актом Владе којим се даје сагласност.
Рок за прикупљање понуда јавним огласом не може бити краћи од 30 дана.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи се у складу са
одредбама ове Одлуке.
По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о
располагању по условима повољнијим од тржишних доноси градоначелник, у року који
не може бити дужи од 45 дана.
Уговор о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини, у име Града,
закључује градоначелник.
6.б. Располагање неизграђеним грађевинским
повољнијим од тржишних путем непосредне погодбе

земљиштем

под

условима

члан 61.
За кат. парцеле које се отуђују односно дају у закуп непосредном погодбом,
Елаборат из члана 55. садржи:
1) попис и површину катастарских парцела за кoје се предлаже отуђење
или
давање у закуп;
2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и
грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима
(намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни улови, степен комуналне
опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој
размери;
3) процену Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности
катастарских парцела;
4) податке о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, односно
давању у закуп, по добијању сагласности Владе;
5) податке о правном, односно физичком лицу – стицаоцу права својине,
односно права закупа на предметном грађевинском земљишту;
6) износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности
грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу, односно
давању у закуп;
7) обавезу стицаоца права својине, односно закупа да обезбеди банкарску
гаранцију по добијању сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза;
8) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване
користи од реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних
социјалних ефеката ;
9) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију
пројекта, односно инвестиције;
10)
друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања
грађевинским земљиштем.
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Члан 62.
ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''
дужна је, у року одређеном у члану 55. ст. 2. ове Одлуке, да састави и нацрт уговора о
закупу односно отуђењу који се доставља јавном правобраниоцу на мишљење.
Члан 63.
Предлог Елабората и предлог уговора о располагању утврђује Градско веће и
упућује га на јавни увид у трајању од најмање 8 дана.
Након спроведеног јавног увида, Скупштина града одлуком усваја Елаборат и
утврђује текст Уговора о располагању.
Члан 64.
Јавни правобранилац града, у року од 8 дана, подноси захтев Влади за давање
сагласности за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима
повољнијим од тржишних путем непосредне погобе, уз који се подноси Одлука
Скупштине из члана 63. став 2. ове Одлуке, усвојени Елаборат и утврђени текст
Уговора о располагању.
Члан 65.
По прибављању акта којим Влада даје сагласност на садржину нацрта Уговора
о располагању и спроведеног поступка непосредне погодбе, градоначелник закључује
уговор о располагању под условима повољнијим од тржишних, у року који не може
бити дужи од 45 дана.
7. Одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Члан 66.
Градоначелник у року од 8 дана од дана пријема Извештаја Комисије за
спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем прикупљањем понуда
јавним огласом односно јавним надметањем, уколико утврди да је поступак спроведен
у свему у складу са овом Одлуком, доноси Решење о отуђењу односно давању у закуп
грађевинског земљишта најповољнијем понуђачу.
Уколико градоначелник утврди недостатке или нејасноће у Извештају Комисије,
налаже Комисији да у року од 3 дана отклони уочене недостатке.
Уколико градоначелник утврди да је дошло до повреда поступка прикупљања
понуда јавним огласом односно јавног надметања, може поништити одлуку о
расписивању јавног огласа.
Члан 67.
Решење градоначелника о отуђењу односно давању у закуп доставља се свим
учесницима јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом као и
надлежном јавном правобранилаштву.
Члан 68.
Против Решења градоначелника сваки учесник који сматра да му је у поступку
јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом повређено право, може
у року од 30 дана од дана достављања тог акта да покрене управни спор пред
надлежним судом.
Против Решења градоначелника у року од 30 дана од дана достављања,
надлежно јавно правобранилаштво може да поднесе тужбу надлежном суду, ако
сматра да је тај акт донет супротно одредбама закона и ове Одлуке.
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IV УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ
Члан 69.
Уговор о продаји односно давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта,
у року од 30 дана од дана правноснажности Решења означеног у члану 66. ове Одлуке
закључује лице коме се земљиште продаје односно даје у закуп и градоначелник или
лице које он овласти.
Ако лице коме се земљиште продаје односно даје у закуп не приступи
закључењу Уговора у року од 30 дана од дана правноснажности Решења, сматраће се
да одустаје од продаје односно закупа у ком случају се предметно земљиште може
продати односно дати у закуп понуђачу односно учеснику јавног надметања са другом
најбољом понудом.
Потписи уговарача на уговору о продаји и уговору о закупу оверавају се у суду.
Порез на пренос апсолутних права по основу продаје односно закупа сноси
купац односно закупац као и све трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију
непокретности и правима на њима.
Члан 70.
Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини обавезно садржи:
податке о катастарској парцели, намени и величини будућег објекта, о висини
закупнине, року трајања закупа, року и начину плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, посебне услове за комунално опремање/уређење ако се у
закуп даје неуређено грађевиснко земљиште, року у коме се земљиште мора привести
намени, права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, начин решавања спорова,
као и податке о поступку и условима за измену уговора.
Уговором о закупу грађевинског земљишта регулисаће се статус након истека
уговора свих унапређења које закупац учини на предметном земљишту у току трајања
уговора.
У случају плаћања закупнине на рате уговор садржи и одредбу да ће се висина
закупнине усклађивати са растом цена на мало у Републици Србији, према званично
објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике.
Члан 71.
Уговор о отуђењу/продаји грађевинског земљишта у јавној својни садржи
следеће податке о катастарској парцели, права и обавезе Града и Купца, рок и начин
плаћања накнаде за отуђење, начин обезбеђења потраживања Града уколико се
накнада за отуђење плаћа на рате, посебне услове за комунално опремање/уређење
грађевинског земљишта ако је предмет отуђења неуређено грађевинско земљиште,
права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, начин решавања спорова, поступак
и услови за измену уговора и друго.
V ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ЗАКУПНИНА
Члан 72.
За отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена
која се утврди у поступку прикупљања понуда јавним огласом односно јавног
надметања и иста се не може накнадно умањивати.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини утврђује се у
висини од 90% од тржишне вредности тог грађевинског земљишта коју утврђује
Пореска управа или квалификовани проценитељ вредности непокретности (овлашћени
судски вештак грађевинске струке и др.), користећи стандардне методе процене
вредности непокретности.
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Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени
нижој од тржишне односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним огласом или
непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно прибављена
сагласност Владе у складу са Законом и важећим подзаконским актом.
Члан 73.
За давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта плаћа се закупнина
чија се се висина утврђује у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда
јавним огласом а која се накнадно не може умањивати.
Почетни износ закупнине за давање у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини утврђује се као 1,5% од почетне цене за отуђење утврђене у
члану 72. став 2. ове Одлуке, која се множи са бројем година на које се земљиште
издаје у закуп.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп за
закупнину нижу од тржишне односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним
огласом или непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно
прибављена сагласност Владе у складу са Законом и важећим подзаконским актом.
Члан 74.
Износ умањења тржишне вредности цене, односно закупнине, за пројекте
економског развоја из члана 53. ове Одлуке не може бити већи од очекиваног износа
увећања јавних прихода по основу реализације тог пројекта, односно инвестиције, у
периоду од пет година од почетка реализације пројекта, односно инвестиције.
Изузетно, умањење тржишне вредности за намене из става 1. овог члана може
бити веће, односно грађевинско земљиште се може дати без накнаде, и то:
- до 100%, ако се ради о пројекту економског развоја који се реализује у
недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе;
- до 50%, ако се ради о пројекту који се реализује у осталим јединицама локалне
самоуправе;
- без накнаде, ако се ради о пројекту економског развоја од посебног значаја за
развој одређеног подручја.
Члан 75.
Лице коме се продаје односно даје у закуп неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини у обавези је да плати купопродајну цену односно закупнину на начин и
у роковима одређеним у уговору о продаји односно у уговору о закупу, и у складу са
начином плаћања одређеним у јавном огласу.
Члан 76.
У случају плаћања закупнине на рате, 20% се плаћа приликом потписивања
уговора, а остатак у 36 месечних рата.
Преостали износ дуга усклађује се са растом цена на мало у Републици Србији,
према званично објављеним подацима надлежне организације за послове вођења
статистике.
На име обезбеђења потраживања Града, закупац – физичко лице прилаже
меницу оверену од стране два жиранта уз валидне доказе о кредитној способности, а
закупац - правно лице, прилаже банкарску гаранцију.
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VI ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 77.
Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини престаје
истеком уговореног рока.
Члан 78.
Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини престаје пре
уговореног рока лицу које:
1. не плати закупнину у уговореном року.
2. користи грађевинско земљиште супротно намени за коју му је дато.
3. које у уговореном року дато земљиште не приведе намени,
4. не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта у складу са уговором о
одређивању висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
У случајевим утврђеним у тачкама 1, 2, 3 и 4. овог члана, ЈП ''Град'' односно ЈП
''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' је дужно да писмено упозори
закупца на кршење уговорених обавеза.
Закупцу се оставља рок од 30 дана за испуњење уговорних обавеза.
Истеком овог рока, ЈП ''Град'' односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој
Бање Ковиљаче'' обавештава Закупца да су испуњени услови за раскид уговора о
закупу.
Уговор о закупу може се раскинути споразумно, а у случају спора надлежан је
Основни суд у Лозници.
Члан 79.
Уговор о закупу може се раскинути пре истека уговореног рока, споразумом
уговорних страна а на основу писмене изјаве закупца о раскиду уговора.
У случају раскида уговора под условима означеним у ставу 1. овог члана,
дотадашњи закупац иима право на повраћај уплаћеног износа
закупнине у
номиналном износу, без права на камату и без права на враћање гарантног износа.
Износ означен у ставу 2. умањује се за 10% и за износ свих трошкова које Град
има због превременог престанка уговора о закупу.
Одлуку о враћању накнаде у складу са ставом 2. и 3. овог члана доноси
Градоначелник.
VII ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 80.
У случају промене власника на објекту изграђеном на грађевинском земљишту у
јавној својини, које је предмет закупа, нови власник објекта
подноси захтев
закуподавцу Граду за измену уговора о закупу.
Уз захтев означен у претходном ставу нови власник објекта доставља судски
оверен уговор о куповини објекта односно објекта у изградњи односно други правни
основ којим се стиче власништво на објекту односно решење о наслеђивању, са
потврдом пореске управе о измиреном порезу на пренос апсолутних права односно
ослобођењу од пореске обавезе по том основу.
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Нови уговор о закупу грађевиснког земљишта који закључује Град са новим
власником објекта, представља основ за упис новог закупца у јавним књигама за
евиденцију непокретности и правима на њима.
VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О РАСПОЛАГАЊУ ЗЕМЉИШТЕМ
Члан 81.
Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице, објављује
квартално информације о свим закљученим уговорима о отуђењу и давању земљишта
у закуп. Објављена информација мора садржати: величину и назначење места на којем
се налази локација која је предмет уговора, информацију о пренетим правима, односно
да ли се ради о отуђењу или давању у закуп земљишта, дужину трајања закупа, име
купца, односно закупца и цену земљишта, односно висину закупнине, као и све остале
информације које могу бити од значаја за јавност.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 82.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском
земљишту („Сл. лист општине Лозница”, бр. 9/03, 7/05, 11/06 и „Сл. лист града
Лознице”, бр. 3/09).
Члан 83.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-7/10-15-4
Датум: 28. април 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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10.5 Одлука о утврђивању накнаде за уређење градском грађевинском
земљишту из 2010. године

На основу чл. 32 ст.1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр 129/07), члана 6. став 1. тач. 6) и члана 7. став 1 Закона
о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” бр.
62/2006), чланова 90-95. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/2009), члана 40. и 84. Статута града Лознице (“Службени
лист града Лознице”, бр.19/08), Скупштина града Лознице на 16. седници од 24. јуна
2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта и обавезни елементи уговора којим се уређују међусобни
односи у погледу уређивања грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта јесте припремање, као и опремање
грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром.
Припремање обухвата израду планске документације и израду програма за
уређивање грађевинског земљишта, а за земљиште у јавној својини обухвата и
припремне радове и санирање терена.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Члан 3.
Град Лозница послове уређивања грађевинског земљишта и обрачун и наплату
накнаде за уређивање грађевинског земљишта поверава Јавном предузећу за
управљање грађевинским земљиштем “Град“ односно Јавном предузећу “Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче''.
Средства добијена од накнаде за уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског земљишта, и за изградњу и одржавање
објеката комуналне инфраструктуре.
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Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта јесу
физичка, односно правна лица - инвеститори на које гласи правоснажна локацијска
дозвола, а који граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу односно
надоградњу постојећег објекта или промену намене у складу са Законом, на
предметном грађевинском земљишту.
Обвезници плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта јесу и
физичка и правна лица - власници објеката изграђених или реконструисаних без
грађевинске дозволе у поступку легализације, а у складу са Законом о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009).
Лице које врши адаптацију и реконструкцију објекта у оквиру постојећег
габарита легално изграђеног објекта и без промене његове намене, не плаћа накнаду
за уређивање грађевинског земљишта.
II

НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

А) КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
Члан 5.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу
следећих критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за
уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта.
Члан 6.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је оно
земљиште на коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом,
обезбеђено снабдевање водом и одвођење отпадних вода (канализација).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски
дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор
посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
Члан 7.
Локална самоуправа доноси једном годишње програм уређивања грађевинског
земљишта којим се регулише припремање и опремање тог земљишта.
Члан 8.
Границе урбанистичких зона утврђују се полазећи од тржишне вредности
грађевинског
земљишта,
односно
посебних
урбанистичких
погодности
и
приступачности локације, као и урбанистичких параметара, односно планом
максимално утврђеног степена изграђености земљишта.
Саставни део Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта је Преглед урбанистичких зона за обрачун накнаде.
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Члан 9.
Намене грађевинског земљишта за које се утврђује накнада, у складу са чланом
93. став 3. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.
72/2009), могу бити становање, комерцијалне делатности, производна делатност и
остале намене:
вишепородичне стамбене зграде,
- Стамбена намена обухвата:
индивидуалне породичне стамбене зграде, стамбени простор у стамбено-пословним
зградама, стамбени простор у оквиру атељеа и гаражни простор у стамбеним
зградама.
- Комерцијалне делатности обухватају: трговинске објекте, пословне објекте и
канцеларије, пословно-стамбене апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице,
видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске
објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера (као
и објекте који служе за обављање делатности од општег друштвеног интереса а које
финансирају приватна лица и који обухватају образовање, социјалну и дечију заштиту,
здравство, културу, спорт, заштиту животне средине и верске објекте).
- Производне делатности обухватају: затворена или наткривена производна
постројења, складишта, магацински простор, као и пијаце, објекте производног
занатства, индустрије и грађевинарства, комуналне објекте и гаражни простор у свим
наведеним објектима.
- Објекте остале намене представљају објекти за обављање делатности од
општег интереса које се финансирају из буџета - јавне службе (образовање, социјална
и дечија заштита, здравство, култура, спорт, заштита животне средине, социјално
становање и др.) и објекти државних органа и организација, јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и надстрешнице, отворен производни и
складишни простор, отворене пијаце са тезгама, објекти традиционалних цркава и
верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник
РС“, број 36/06).
.Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој
наведеној намени а према стварној врсти објекта који се гради.
Члан 10.
Површина објекта који се гради, дограђује или реконструише обрачунава се у
бруто површини.

Б) МЕРИЛА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ
Члан 11.
Јединични износ накнаде (Цјед) износи 820,00 динара по квадратном метру
бруто површине објекта.
Јединични износ накнаде се множи са бројем квадрата објекта, коефицијентом
за намену, коефицијентом за урбанистичку зону и то према следећој формули:
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Ц укупна =Ц јед. *П бруто *К н *К уз *К ко , где је:
Ц укупна – укупна цена након обрачуна
Ц јед – јединична цена
П бруто – бруто површина објекта из члана 10.
К н – коефицијент за намену
К уз – коефицијент урбанистичке зоне
К ко – коефицијент комуналне опремљености
и према следећим табелама:
Коефицијент за намену (К н ):
Намена објекта
Коефицијент
Стамбена
1
Комерцијална
3
Производна
2
Остале
0,5
Коефицијент за урбанистичку зону (К уз ):
Урбанистичка зона
Коефицијент
Екстра зона
2
Прва зона
1,5
Друга зона
1,3
Трећа зона
1
Четврта зона
0,7
Шепак
0,3
Коефицијенти комуналне опремљености (К ко ):
У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем,
канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент
комуналне опремљености је 1.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се на основу зона
утврђених овом одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне утврђује висина накнаде за
различите намене, на следећи начин:
А) У Лозници
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

Висина накнаде у дин/м2

КОЕФИЦИЈЕНТ
ЗА
УРБАНИСТИЧКУ
ЗОНУ

КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ
СТАМБЕНА
(1)

КОМЕРЦИЈАЛНА
(3)

ПРОИЗВОДНА
(2)

2

1.640,00

4.920,00

3.280,00

820,00

ПРВА

1,5

1.230,00

3.690,00

2.460,00

615,00

ДРУГА

1,3

1.066,00

3.198,00

2.132,00

533,00

ТРЕЋА

1,0

820,00

2.460,00

1.640,00

410,00

ЧЕТВРТА

0,7

574,00

1.722,00

1.148,00

287,00

ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА ШЕПАК

0,3

738,00

492,00

820,00
ЕКСТРА

ОСТАЛЕ
(0,5)
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Б) У Бањи Ковиљачи
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
820,00

Висина накнаде у дин/м2

КОЕФИЦИЈЕНТ
ЗА
УРБАНИСТИЧКУ
ЗОНУ

КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ
СТАМБЕНА
(1)

КОМЕРЦИЈАЛНА
(3)

ПРОИЗВОДНА
(2)

ОСТАЛЕ (0,5)

ПРВА

1,5

1.230,00

3.690,00

2.460,00

615,00

ДРУГА

1,3

1.066,00

3.198,00

2.132,00

533,00

ТРЕЋА

1,0

820,00

2.460,00

1.640,00

410,00

ЧЕТВРТА

0,7

574,00

1.722,00

1.148,00

287,00

В) У Лешници
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
820,00

Висина накнаде у дин/м2

КОЕФИЦИЈЕНТ
ЗА
УРБАНИСТИЧКУ
ЗОНУ

КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА НАМЕНУ
СТАМБЕНА
(1)

КОМЕРЦИЈАЛНА
(3)

ПРОИЗВОДНА
(2)

ОСТАЛЕ (0,5)

ПРВА

1,5

1.230,00

3.690,00

2.460,00

615,00

ДРУГА

1,3

1.066,00

3.198,00

2.132,00

533,00

ТРЕЋА

1,0

820,00

2.460,00

1.640,00

410,00

Висина накнаде усклађује се месечно са повећањем индекса цена на мало
према званичним подацима Републичког завода за статистику са применом од дана
објављивања.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром,
укупна цена након обрачуна (Ц укупна ) се умањује за одређени проценат, у складу са
следећом табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура
1.Недостајући приступни пут

Проценат умањења
20%

1.1. земљани пут (20%)
1.2. ризла или шљунак (15%)
1.3. подлога од коцке (5%)
2. Недостајућа канализациона мрежа

10%

3. Недостајућа водоводна мрежа

10%

4. Недостајући тротоар

5%

5. Недостајућа јавна расвета

5%

Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може
бити већи од 50% у односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености
(коефицијент 1).
Недостајућа инфраструктура може се финансирати средствима инвеститора.
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Радови на изградњи комуналних објеката, у делу који служи само појединим
стамбеним зградама или објектима друге намене, у циљу повезивања тих објеката са
одговарајућим системима комуналне инфраструктуре, сматрају се саставним деловима
објеката којима служе, не исказују се у оквиру радова на уређивању грађевинског
земљишта и нису садржани у накнади за уређивање грађевинског земљишта.
Извођење и финансирање ових радова сносе инвеститори.
Ако се због изградње, доградње или надзиђивања објекта укаже потреба за
повећањем капацитета објеката комуналне потрошње, трошкове сноси инвеститор у
целости.
У случају када се уговара делимично плаћање накнаде за секундарну мрежу,
плаћање накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се тако да ће се она платити
када се годишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиди или
изведе део преосталих радова на уређивању земљишта, у износу валоризованом
растом цена на мало према подацима републичког органа надлежног за статистику, од
дана уговарања до дана плаћања, о чему ће се закључити анекс уговора.
Члан 12.
Уколико инвеститор приликом доградње, надзиђивања или реконструкције
објекта није у могућности да на парцели на којој се изводе радови а у складу са
Генералним планом Лознице (''Сл. лист општине Лозница'' бр.10/2005) и Правилником
о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини и условима и поступку
издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу
издаје општинска односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2003 ) обезбеди
потребан број паркинг места, дужан је да за свако паркинг место у целости уплати
износ од 85.000,00 динара. Висина овог износа ће се месечно усклађивати са
повећањем индекса цена на мало према званичним подацима Републичког завода за
статистику са применом од дана објављивања.
Oдредбе из става 1. овог члана примењиваће се и за бесправно изграђене
објекте у складу са важећим законским прописима.
Обрачун износа из става 1. овог члана вршиће Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем „Град“ односно Јавно предузеће „Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче“ на основу Главног пројекта Инвеститора.
Прикупљена средства по овом основу користиће се за изградњу нових паркинг
места
Члан 13.
За претварање већ изграђеног објекта у простор за коју је утврђен виши
коефицијент намене, накнада се утврђује као разлика између обрачунате висине
накнаде за нову намену објекта и већ плаћене и ревалоризоване накнаде за првобитну
намену објекта уколико обвезник има доказ о уплати за ту првобитну намену. У
супротном, накнада се утврђује као разлика између обрачунате висине накнаде за нову
намену објекта и обрачунате висине накнаде за претходну намену у складу са овом
Одлуком.
Члан 14.
Висина накнаде за уређење грађевинског земљишта утврђена овом
Одлуком коригује се следећим коефицијентима:
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1.
-

за надградњу зграде за колективно становање ако инвеститор надградње
није корисник односно власник земљишта на којем се зграда налази.
2.

-

Коефицијент 1,5

за изградњу бензинских пумпи обрачун се врши и за површину резервоара,
надстрешнице са точећим местима, објеката особља и других пратећих
објеката.
3.

-

Коефицијент 2,0

Коефицијент 0,5

површина у подрумским етажама и гараже
сви помоћни објекти уз породично стамбене објекте (оставе, шупе и слично) и
економски објекти из члана 45. Правилника о општим условима о парцелацији и
изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким
условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно
градска управа,
Члан 15.

Уређивање јавног грађевинског земљишта обухвата трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта, и то:
1.
припремање грађевинског земљишта обухвата истражне радове, израду
геодетских и других подлога, израду планске и пројектне документације, решавање
имовинско-правних односа, расељавање, рушење објеката који су за то планом
предвиђени, санирање терена, израду програма за уређивање земљишта и друге
радове;
2.
опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката и мреже
водоснабдевања, канализације, саобраћајних површина са комплетном опремом,
изградњу паркинга и пешачких површина и јавне расвете, изградњу и уређивање
јавних зелених површина са пратећим садржајима и друге радове.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
инфраструктуре које инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима
(електродистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа, кабловски дистрибутивни
систем, топлификација, гасификација и др.).
Члан 16.
Физичка или правна лица која добију земљиште у закуп путем конкурса,
накнаду за уређење земљишта регулишу пре подношења захтева за издавање
грађевинске дозволе а на основу закљученог Уговора о уређењу међусобних односа.
Члан 17.
Ако се приликом изградње руши постојећи објекат и гради нови објекат, на истој
грађевинској парцели у власништву инвеститора, накнада за уређивање грађевинског
земљишта обрачунава се само за разлику у површини према намени и карактеру
објекта који се руши и објекта који се гради. Накнада се обрачунава тако што се износ
накнаде за нови објекат обрачунат у складу са овом Одлуком умањи за износ накнаде
за постојећи објекат, обрачунат у складу са овом Одлуком.
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Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: изводом из
земљишних књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и
употребном дозволом или актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен у
периоду када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе.
Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на
основу акта надлежне службе/одељења, или техничке документације која је саставни
део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места од стране
овлашћеног лица градске управе, ЈП “Град” односно ЈП “Дирекције за управљање и
развој Бање Ковиљаче”.
В) УМАЊЕЊА И ПОГОДНОСТИ КОД ПЛАЋАЊА
Члан 18.
Инвеститори који граде привредно-производне објекте имају право на умањење
накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачунате у складу са чланом 11. ове
Одлуке и то:
За сваког новозапосленог радника остварује попуст за 0,3% а највише до 60%.
Право на умањење накнаде инвеститор може остварити уколико Јавном
предузећу "Град", односно "Дирекцији за управљање и развој Бање Ковиљаче”,
претходно достави изјаву о броју и динамици запошљавања радника са
пребивалиштем на територији Града Лознице и положи средство обезбеђења утврђено
у члану 24. Одлуке, у висини обрачунате накнаде за уређење грађевинског земљишта
без умањења.
Право на умањење из претходног става остварује инвеститор уколико у периоду
од најмање три године изврши Уговорну обавезу о броју и динамици запошљавања
радника што доказује обрасцем ППП о пријави радника.
Право на умањење инвеститор остварује само за запослене раднике који раде
најмање три године континуирано а у противном је дужан да плати накнаду из члана
11. ове Одлуке без права на умањење, према важећим ценама на дан коначног
обрачуна.
Коначан обрачун оствареног умањења се врши након истека периода од пет
година од дана закључења уговора и регулише се Анексом уговора.
Члан 19.
Инвеститори који граде привредно-производне објекте у Индустријској зони
„Шепак“ имају право на грејс период у трајању од 3 године од дана издавања
локацијске, односно грађевинске дозволе за плаћање накнаде за уређење
грађевинског земљишта обрачунате по овој Одлуци уз обавезу достављања средстава
обезбеђења плаћања из члана 24. ове Одлуке.
По истеку грејс периода из става 1. овог члана, инвеститор је дужан да плати
накнаду за уређење грађевинског земљишта по ценама које важе у моменту обрачуна,
односно истека грејс периода а на начин како је предвиђено чланом 21. Одлуке.
Члан 20.
Накнада
обрачунава се:

за

уређење

грађевинског

земљишта

утврђена

овом

Одлуком
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- у висини од 20% за објекте чији су обвезници државни органи и организације,
органи и организације јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и
организације које обављају јавну службу које послују средствима у државној својини, за
објекте по намени који су у функцији њихове делатности,
-

у висини од 20% за изградњу верских објеката.
Накнада за уређење грађевинског земљишта се не плаћа за објекате чија се
изградња финансира из донација, задужбина, фондација и сл.
Члан 21.
Накнада обрачуната по овој Одлуци плаћа се једнократно или у ратама. У
случају плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта једнократно обвезник
има право на умањење накнаде за 20%.
Плаћање накнаде у ратама врши се на одређени број рата с обзиром на намену
или величину објекта с тим што прву рату у висини од 20% од обрачунате накнаде
мора одмах да уплати и то:
до 100 м2
до 400 м2
преко 400 м2

на 24 рате
на 36 рата
на 48 рата

У случају плаћања накнаде у ратама износи месечних рата коригују се
коефицијентом раста цена на мало према званично објављеним подацима
Републичког завода за статистику.
Плаћање на рате може бити прекинуто и пре истека рока на који је закључен
уговор о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта. У том случају износ
преосталог дуга се може уплатити једнократно, уз остварење права на умањење из
става 1. овог члана што ће се регулисати Анексом уговора.
У поступку легализације сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о
критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за
објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини
техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне
дозволе за објекте који су предмет легализације накнада се може платити на 48
месечних рата.
У случају плаћања накнаде у ратама у поступку легализације износи месечних
рата коригују се коефицијентом раста цена на мало према званично објављеним
подацима Републичког завода за статистику.
Члан 22.
Инвеститор је дужан да пре почетка грађења објекта, односно издавања
грађевинске дозволе регулише питање накнаде за уређење грађевинског земљишта са
ЈП "Град" Лозница, односно ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ у
зависности од локације објекта.
Члан 23.
У случају одустанка од изградње објекта, односно простора пре почетка извођења
радова, односно почетка изградње, инвеститор има право на повраћај ревалоризоване
уплаћене накнаде, умањене за 30% од ревалоризоване уговорене накнаде.
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Повраћај средстава из става 1. овог члана, извршиће се на исти начин на који је
било уговорено измиривање накнаде са инвеститором, а у складу са чланом 15. ове
Одлуке.
Повраћај средстава из става 1. овог члана регулисаће се посебним уговором који
ће се закључити тек по стављању ван снаге Решења о издавању локацијске односно
грађевинске дозволе.
Г) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 24.
Ради обезбеђења плаћања накнаде у ратама, обвезник је дужан да достави један
од инструмената плаћања: банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на први
позив", са клаузулом о укључењу валоризације у гаранцији, хипотеку у корист ЈП
"Град", односно ЈП “Дирекције за управљање и развој Бање Ковиљаче”, менице,
неопозиво уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђења у складу са
Законом.
Члан 25.
Инвеститор који је закључио Уговор о плаћању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу објекта на локацији за коју је обрачун вршен на
други начин, а за случај да је извршена измена планске документације, дужан је да за
више планирану површину објекта, односно простора плати накнаду у складу са овом
Одлуком.
Д) ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 26.
Обрачун висине накнаде за уређивање врши се на захтев инвеститора –
обвезника накнаде из члана 4. ове Одлуке. Уз захтев инвеститор прилаже правоснажну
локацијску дозволу и главни пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли,
односно идејни пројекат и информацију о локацији за објекте за које се не издаје
грађевинска дозвола у смислу Закона о планирању и изградњи, односно техничку
документацију за објекте који су предмет легализације (технички извештај, записник о
вештачењу или пројекат изведеног објекта) и обавештење о могућности легализације
објекта из члана 195. став 5. Закона.
III УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОДНОСА

У

ПОГЛЕДУ

Члан 27.
Уређивање грађевинског земљишта и накнада за уређивање обрачуната на
основу одредби ове Одлуке утврђују се уговором који, у зависности од надлежности
закључује Град/ ЈП ''Град'' Лозница и ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање
Ковиљаче'' Бања Ковиљача са обвезником накнаде.
Битни елементи уговора о уређивању грађевинског земљишта јесу:

подаци о земљишту које је предмет уређивања, односно о објекту
који се гради, реконструише, односно који је предмет легализације,

износ накнаде за уређивање који је обрачунат на основу
критеријума и мерила из ове Одлуке;

рок у којем је инвеститор дужан да плати накнаду;
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накнада штете за случај доцње;

динамика плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта;

износ банкарске гаранције као средства обезбеђења у случају
плаћања накнаде на рате као и услови за активирање банкарске гаранције;

евентуалне обавезе инвеститора за изградњу недостајућих
елемената инфраструктуре;

поступак и услови за измену и раскид уговора.
Члан 28.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се може платити једнократно у
целости или на рате.
Обрачунати износ накнаде правна и физичка лица могу платити на рате, при
чему период отплате не може бити дужи од 48 месеци.
У случају плаћања на рате, на име обезбеђивања потраживања правно лице
прилаже банкарску гаранцију, а физичко лице прилаже меницу оверену од стране два
жиранта или се уговара административна забрана на примања чија висина рате не
може бити већа од једне трећине укупног месечног примања обвезника. Рате се
плаћају једном месечно. Изузетно, уколико инвеститор – физичко лице нема сталне
приходе, као средство обезбеђења могућа је и хипотека.
Уколико инвеститор накнаду плаћа на рате, дужан је да пре закључења уговора
о уређивању грађевинског земљишта из члана 27. ове Одлуке уплати 20% од укупног
износа обрачунате накнаде.
Члан 29.
Усклађивање преосталог износа дуга вршиће се у складу са растом цена на
мало за сваку рату посебно, на основу обрачуна који ће локална самоуправа доставити
инвеститору заједно са фактуром најкасније 8 дана пре дана доспелости рате за
плаћање.
За доцњу у отплати дуга обрачунаваће се законска затезна камата.
Члан 30.
У случају да инвеститор касни више од 10 дана са уплатом доспеле рате, ЈП''
Град'' , односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' су дужни да
инвеститору доставе писмену опомену по којој је он дужан да поступи у року од 7 дана
од пријема опомене.
Уколико инвеститор ни у овом року не уплати доспелу рату, ЈП'' Град'' , односно
ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''
ће наплатити своје
потраживање активирањем банкарске гаранције.
ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''
приликом активирања банкарске гаранције не могу захтевати износ већи од износа
доспеле рате увећан за износ обрачунате законске затезне камате.
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IV
УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 31.
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено и налази се у
обухвату плана генералне регулације односно плана детаљне регулације, може се
комунално опремити средствима физичких и правних лица.
Физичка и правна лица подносе ЈП'' Град'', односно ЈП ''Дирекција за
управљање и развој Бање Ковиљаче'' предлог о финансирању изградње комуналне
инфраструктуре.
Ако ЈП'' Град'' , односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче''
утврде да је предметна зона, односно локација у обухвату плана генералне регулације,
односно плана детаљне регулације и да је подносилац власник грађевинског
земљишта, сачиниће услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре,
који нарочито садрже:
податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу
комуналне инфраструктуре,
податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
границе локације која се опрема са пописом катастарских
парцела,
рок изградње комуналне инфраструктуре,
обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за
прибављање локацијске, грађевинске и употребне дозволе као и обавезу да
обезбеди и финансира стручни надзор у току извођења радова,
обавезу власника земљишта да финансира израду техничке
документације, стручне контроле техничке документације, извођење радова на
изградњи комуналне инфраструктуре,
обавезу предаје изграђених објеката комуналне инфраструктуре и
других објеката јавне намене у својину јединице локалне самоуправе, као и
грађевинског земљишта планом предвиђеног за јавне намене,
процењени износ стварних трошкова изградње комуналне
инфраструктуре,
обавезу прибављања банкарске гаранције на процењени износ
стварних трошкова изградње инфраструктуре, односно на целокупни износ
накнаде за уређивање обрачунате у складу са чланом 11. ове Одлуке, као да је
земљиште у потпуности комунално опремљено,
висину умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта
за инвеститоре објеката који ће бити грађени на тој локацији односно зони.
Члан 32.
Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове из члана 31, ЈП ''Град'',
односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' ће предлог о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре са предлогом уговора о
регулисању међусобних односа у вези комуналног опремања предметне локације
доставити Скупштини Града на разматрање и одлучивање.
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Одлука Скупштине града о прихватању предлога о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта даје
овлашћење градоначелнику, односно ЈП ''Град'', односно ЈП ''Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче'' за закључивање уговора којим се ближе уређују односи
настали поводом прихватања предлога о финансирању изградње комуналне
инфраструктуре средствима власника.
Члан 33.
Уговор из члана 31. ове Одлуке овлашћени орган, ЈП'' Град'' , односно ЈП
''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' са власником земљишта
закључује у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Скупштине града о
прихватању предлога о финансирању изградње комуналне инфраструктуре
средствима власника грађевинског земљишта.
Члан 34.
Лице које на основу уговора из члана 31. ове Одлуке изгради комуналну
инфраструктуру, односно лица која на тој локацији буду градила објекте, приликом
закључења уговора из члана 27. ове Одлуке, остварују право на умањење накнаде за
уређивање грађевинског земљишта.
Умањена накнада за уређивање грађевинског земљишта рачуна се као разлика
између укупне висине накнаде за ту зону, обрачунате на основу члана 11. ове Одлуке
као да је оно потпуно опремљено, и процењеног износа стварних трошкова изградње
инфраструктуре.
Приликом закључења уговора из члана 32. на међусобне односе инвеститора и
јединице локалне самоуправе, примењиваће се чланови од 27. до 30. ове Одлуке.
V ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 35.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за
породичне стамбене објекте до 100м2 утврђује се на основу следећих критеријума:
степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског
земљишта, урбанистичке зоне, положаја локације, намене објекта, нето површине
објекта и времена закључења уговора о уређивању грађевинског земљишта којим се
уређује и плаћање накнаде у поступку легализације.
Под породичним стамбеним објектима из става 1. овог члана сматрају се и
станови у стамбеним зградама до 100м2 нето корисне површине стана, без обзира на
површину зграде у којој се ти станови налазе.
Накнада за објекте из става 1. и 2. овог члана умањује се за 60% у односу на
накнаду обрачунату у складу са овом Одлуком и важећим Правилником, ако се уговор
о уређивању закључи до 31. децембра 2010. године.
За остале објекте плаћа се накнада у пуном износу без икаквих умањења.
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Члан 36.
Накнаду за објекте изграђене односно реконструисане или дограђене без
решења о одобрењу за изградњу односно без грађевинске дозволе, у поступку
легализације плаћа инвеститор односно власник објекта, у складу са овом Одлуком и
важећим Правилником.
У поступку легализације, инвеститор односно власник објекта и ЈП ''Град'',
односно ЈП ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' закључују уговор пре
издавања грађевинске дозволе за објекат односно део објекта који је предмет
легализације.
Када је предмет легализације објекат из члана 189. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09 и 81/09 испр.), накнада се плаћа
сукцесивно тако што надлежни орган издаје грађевинску дозволу за цео објекат, а по
правноснажности тог решења, пре доношења појединачних решења за посебне
физичке делове објекта, закључује се уговор о плаћању накнаде за део објекта који је
предмет легализације.
Члан 37.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације се
обрачунава у складу са овом Одлуком.
Члан 38.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се у поступку легализације може
платити једнократно, у целости или на рате.
У случају плаћања накнаде једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана
закључења уговора, инвеститор односно власник објекта који се легализује има право
на умањење накнаде за 20% .
Уколико се накнада за уређивање плаћа на рате, период отплате не може бити
дужи од четири године. У том случају, инвеститор односно власник објекта врши
плаћање на следећи начин:
- 20% накнаде у року од 15 дана од дана закључења уговора
- остатак накнаде у једнаким месечним ратама.
Усклађивање преосталог износа дуга врши се у складу са чланом 29. ове
Одлуке.
Начини обезбеђења плаћања накнаде на рате уређују се у складу са чланом 28.
и 30. ове Одлуке.
У случају да је обвезник накнаде незапослено лице или пољопривредник који
нема стална примања, средство обезбеђења плаћања накнаде у ратама може бити
хипотека на непокретности с тим што је то лице у обавези да пре закључења уговора о
плаћању накнаде достави доказ о власништву предметне непокретности и оверену
заложну изјаву у складу са Законом о хипотеци.

77

Члан 39.
За објекте привременог карактера изграђене до 13.05.2003.године, а који у
складу са важећим Законом испуњавају услове за легализацију, плаћа се разлика
између накнаде плаћене у поступку издавања привремене грађевинске дозволе и
обрачунате накнаде у складу са овом Одлуком.

VI) СПИСАК ЗОНА СА ПОДРУЧЈЕМ ОБУХВАТА
A. У ЛОЗНИЦИ
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следеће улице: Јована Цвијића, Трг Вука Караџића,
Светог Саве, Пашићева, Трг Јована Цвијића, Војводе Мишића од Трга Јована Цвијића
до ул. Јована Цвијића, Поп Лукина, Гимназијска, Војводе Путника до Бакал Милосава и
Доктора Марина, Владе Зечевића од Јована Цвијића до Жикице Јовановића.
ПРВА ЗОНА обухвата простор у следећим границама осим улица које
припадају Екстра зони:
Полазна тачка I зоне је крај улице Кнеза Милоша, затим иде железничком
пругом до реке Штире, реком Штиром узводно до улице Слободана Пенезића, улицом
Слободана Пенезића до Бањске улице, Бањском улицом до Трга Анте Богићевића,
Тргом Анте Богићевића, Змај Јовином до Солунске са Гагариновом,
улицом
Солунском до Мајор Јаше Ђурђевића, Мајор Јаше Ђурђевића до Трга Анта
Богићевића, улицом Васе Чарапића и Кнез Михаиловом до Карађорђеве и Учитељске,
Учитељском до Краља Петра I од улице Краља Петра I до Партизанске, Партизанском
до Бакал Милосава, Бакал Милосављевом до Николе Тесле и Болничког потока, до 27.
марта и Бакал Милосава, затим улицом Бакал Милосава до улице Војводе Путника,
улицом Војводе Путника до трга Вука Караџића, Тргом Вука Караџића до улице Кнеза
Милоша, Кнез Милошевом до Булевара Доситеја Обрадовића, Владислава
Броњевског, улицом Др. Марина до стадиона ФК “Лозница” излази на железничку пругу,
железничком пругом до полазне тачке односно краја улице Кнеза Милоша.
Улице којима је описана граница I зоне, припадају I зони.
ДРУГА ЗОНА обухвата простор у следећим границама:
Полазна тачка је место где се секу улице Мајор Јаше Ђурђевића и Солунске,
Солунском до улице Марије Бурсаћ, улицом Марије Бурсаћ до улице Карађорђеве,
затим исту пресеца и иде у ул. Здравка Јовановића до Кнез Михаилове, Кнез
Михаиловом до Нушићеве па до ул. Вука Караџића и извора Гушавац, затим ул. Краља
Петра I до Душанове, Душановом до Бакал Милосава, Бакал Милосављевом до
Николе Тесле па до Станоја Главаша, улицом Станоја Главаша до Војводе Путника,
улицом Војводе Путника до улице Марка Радуловића, даље железничком пругом и
њоме све до границе прве зоне, и даље границом I зоне до полазне тачке II зоне.
Улице којима је описана граница II зоне, припадају II зони.
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ТРЕЋА ЗОНА обухвата простор у следећим границама:
Полазна тачка III зоне је раскрсница ул. Дринских дивизија и ул. Ратарске, иде
Ратарском улицом до железничке пруге, прелази исту па наставља ул. Марка
Краљевића до раскрснице са путем Лозница-Шабац, одакле лево до раскрснице са ул.
Петра Комарчевића па истом до ул. Братства и Јединства, њом до ул. 25. маја истом
до ул. 26. септембра до Пролетерске па њом до Арчибалда Рајса све до ул.
Владимира Радовановића, њом до Дринске где наставља све до ул. Мила
Борисављевића обухватајући и улице са десне стране, затим ул. Мила Борисављевића
до заобилазног пута, све до реке Трбушнице па реком узводно од ул. Вере Бајан до
моста на реци Трбушници, ул. Вере Бајан ( са ул. Ново насеље и Ватрогасном ) и иде
до ул. Косовске њом до ул. Гучевске, наставља Гучевском поред гробља до
раскрснице са ул. Гаврила Принципа иде њом обухватајући и Девину улицу, до ул.
Мајор Јаше па њом до границе са другом зоном, границом друге зоне све до улице
Вилзонове, њом до улице која је повезује са Зајачким путем, па истом до Зајачког пута
њом до извора Гушавац прелази реку Штиру па улицом Пролетерских бригада до ул.
Бакал Милосава њом до раскрснице Алексе Стојнића и наставља до ул. Дринске
дивизије где је тачка треће зоне (полазна).
Улице којима је описана граница III зоне, припадају III зони.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:
Све остале улице које нису обухваћене екстра, првом, другом,трећом и
индустријском зоном Шепак а налазе се у границама ГУП-а.
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ШЕПАК
Индустријска зона обухвата простор у границама утврђеним Планом детаљне
регулације индустријске зоне Шепак.
Б. У БАЊИ КОВИЉАЧИ
- ПРВА ЗОНА - А обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Ж. Јовановића до ул. Вука Караџића, ул. Народног фронта
од пруге до Уједињених нација, ул. Војвођанских бригада, 28. Славонске дивизије,
Проте Матеје, Карла Маркса, Лазе Лазаревића, Јанка Веселиновића, Војводе Степе,
Вере Благојевић, Војводе Мишића, Жике Поповића, Владимира Назора, М. Глишића,
Карађорђева од ул. Маршала Тита до ул. Првог маја, Партизанска, Бориса Кидрича,
Његошева, Моше Пијаде, Драгољуба Поповића, Поп Лукина, Девина, Железничка,
Лоле Рибара од Маршала Тита до 24. септембра, Церска, Здравка Машановића и Васе
Пелагића
- ДРУГА ЗОНА обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Жикице Јовановића до ул. ЈНА, Маршала Тита од улице Вука
Караџића до ул. Владе Зечевића од ул. Маршала Тита до гробља (ул. Георгија
Димитрова 1), ул. ЈНА, Гоце Делчева, Владе Зечевића, Романијска, Јована Цвијића од
ул. Владе Зечевића до ул. Мачванске, Вука Караџића, Првог Маја, ул. Карађорђева од
ул. Првог Маја до ул. Хајдук Станка, ул. Иве Лоле Рибара од ул 24. септембра до куће
Станка Гладовића (укључујући и кућу Станка Гладовића), Златиборска, Слободана
Пенезића, Саве Ковачевића, Азбуковачка, Николе Тесле, Устаничка, Стевана
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Синђелића, Гаврила Принципа, Филипа Кљајића од ул. Маршала Тита до ул. Гучевске,
24 Септембар од ул. Иве Лоле Рибара до ул. Војводе Путника, Милентија Поповића и
Луке Стевића.
- ТРЕЋА ЗОНА обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Владе Зечевића до табле Бања Ковиљача из правца
Лознице, Маршала Тита од ул. ЈНА до Навоза укључујући и навоз (викенд насеље),
Старине Новака, Рађевска, трг Анте Богићевића, Иве Андрића, Јована Цвијића од ул.
Владе Зечевића према Лозници, Карађорђева од ул. Хајдук Станка, Римска, Хајдук
Станка, Гучевска, Филипа Кљајића од ул. Гучевске до Санаторијума (укључујући и
Санаторијум), Дринска, Јадранска, 24. Септембар од ул. Војводе Путника, Георгија
Димитрова (све три улице), Војводе Путника, Хајдук Вељка, 7. јула, Жикице Јовановића
до гробља (ул. Георгија Димитрова 1), и појас између заобилазног пута и пруге од
Навоза до потока "Белих вода".
- ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:
Све остале улице које нису обухваћене првом, другом и трећом зоном а налазе
се у границама ГУП-а Бање Ковиљаче.
В. У ЛЕШНИЦИ
Прва зона обухвата следеће улице: Трг ослобођења, Краља Петра првог до
улице Миливоја Драгојловића, ул. Партизанска од ул. Краља Петра првог до куће
Петровић Гордане укључујући и њу, ул. Кнеза Милоша од Трга Ослобођења до
Железничке улице, ул. Вере Благојевћ од Трга Ослобођења до краја школског
игралишта, укључујући и улице у саставу Вере Благојевић са леве стране позади и до
краја школског игралишта, ул. Браће Малетића од Трга Ослобођења до куће Дробац
Милеве, укључујући и њу, ул. Иве Лоле Рибара од Трга Ослобођења до краја старог
фудбалског игралишта укључујући и улицу која спаја ул. Иве Лоле Рибара са ул. 26
септембар, ул. 26 септембар од Трга Ослобођења до ул. Младена Тадића, ул. Војводе
Мишића од ул. 26 септембар до куће Стајић Милке укључујући и њу, ул. 7 јула од ул.
Трга Ослобођења од куће Милићевић Родољуба укључујући и њу, ул. Станка Ореља
од Трга Ослобођења па до куће Милићевић Родољуба укључујући и њу, ул. Станка
Ореља до Трга Ослобођења па до куће Тришић Тихомира, укључујући и њу, ул. Боже
Перића од ул. Станка Ореља па до куће Петровић Селимира укључујући и њу.
Улице којима је описана граница прве зоне, припадају првој зони.
Друга зона обухвата следеће улице: Краља Петра првог од краја границе I
зоне до скретања на железничку станицу, ул. Кнеза Милоша од границе прве зоне до
ул. Краља Петра првог, ул. Железничка целом дужином, ул. Браће Недића од улице
Краља Петра првог до границе ГУП-а, ул. Вере Благојевић од границе I зоне до
пружног прелаза за Доњи Добрић, ул. Видојевачка од ул. Вере Благојевић до куће
Костадиновић Љубомира укључујући и њу, ул. Браће Малетића од границе I зоне до ул.
Вере Благојевић, ул. Гробљанска од границе I зоне до моста на реци Лешници и ул.
Светозара Марковића од Гробљанске до ул. Драгутина Марковића, у ову зону спада и
стари крак од гробља, ул. Драгутина Марковића целом дужином, ул. Иве Лоле Рибара
од границе I зоне до ул. 26 септембра, ул. 26 септембар од границе I зоне до састава
са ул. Светозара Марковића, ул. Младена Родића од ул. 26 септембар до куће
Павловић Горана укључујући и њу и неименовани крак који иде десно до ове куће са
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обе стране, ул. Јањанска до куће Кукрић Петра, укључујући и њу, ул. Николе Бељца
целом дужином, ул. Војводе Мишића од краја I зоне до фудбалског игралишта и излази
на ул. 7 јула, 7 јула од краја I зоне до ул. Станка Ореља припадајућим крацима и целом
ул. Живана Петровића, ул. Станка Ореља од границе I зоне па до границе ГУП-а са
припадајућим краком код Вуковића, цела ул. Младена Симића, ул. Јанка Лаушевића,
Јована Јовановића и Петра Граовца целом дужином, ул. Боже Перића од краја границе
I зоне па до плаца Глигорића укључујући и њих са припадајућим крацима са десне
стране (кућа Бурмазовић Драгице и других) и свим другим именованим и
неименованим улицама које су везане за ул. Боже Перића, од ул. Боре Радовановића
целом дужином. У другу зону спада и ул. Браће Недића од почетка па до границе
ГУП-а.
Улице којима је описана граница II зоне припадају II зони.
Трећа зона обухвата:
Све остале улице које нису обухваћене првом и другом зоном а налазе се у
границама ГУП-а и улице којима је описана III зона припадају тој зони.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта града Лознице ("Службени лист
општине Лозница", бр. 8/07 и "Службени лист града Лознице", бр. 6/09 и 3/10), осим у
делу који уређује накнаду за право службености и накнаду за коришћење грађевинског
земљишта.
Накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа се у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) и у складу са
Одлуком о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта града
Лознице ("Службени лист општине Лозница", бр. 8/07 и "Службени лист града
Лознице", бр.6/09 и 3/10), док се наведена накнада не интегрише у порез на имовину.
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-10/10-16-2
Датум: 24. јун 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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