
Е Л А Б О Р А Т  
о оправданости отуђења 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 
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1.2. Лична карта града Лознице 

Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и 
Херцеговином. Град обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања Ковиљача 
класификована као градска. Са површином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије 
Републике Србије. Према попису из 2011. године у Граду живи 84.925 становника од 
чега је на територији града стално насељено 79.327, односно 1,1% укупног 
становништва Србије. По једном квадратном километру у просеку живи 130 
становника, тако да је густина насељености знатно виша од просека Србије, који 
износи 93 становника / км2.  

 

                         
 
Територија града Лознице припада климату малих висина (од 200м-500м) 

односно представља типични жупски климат који је последица заклоњености 
територије планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. 
Природни положај Лознице условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи 
и малим колебањима температуре. Равнице има једино између града и реке Дрине и у 
долини реке Јадар. Кроз Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим 
коритом. 

  
 

1.3.  Инфраструктура 
 
 

Мада се лознички крај не налази на најпрометнијим путевима југоисточне 
Европе, преко њега, од античког времена до данас, теку токови робе, људи, новца, 
вести. Главни смер је био С-Ј, а затим И-З. И неки домицилни, лознички ресурси били 
су разлог дате саобраћајне активности (нпр. метална руда у рејону Зајаче, производња 
шљива, дрвета и др.). У саобраћајно-географском смислу град има изузетно повољан 
положај. Преко територије града правцем север-југ, пролази  државни пут  I-Б реда 
бр.26.  Обреновац – Шабац – Лозница - Мали Зворник и државни пут  I-Б реда бр.27. 
пут  Мали Зворник -Бања Ковиљача – Лозница – Ваљево – Лазаревац - Аранђеловац. 
Главна, најфреквентнија саобраћајница је државни пут  I-Б реда бр.26.  Друмски 
саобраћај је и најчешће коришћен вид транспорта робе  привредних субјеката. 
Информације о инфраструктури од значаја  за привреду су на један сажет начин 
представљене у табели испод. 
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Аутопут (Коридор X) Саобраћајна повезаност преко државног пута I-Б реда бр.26.   

 Државни путеви I –Б реда    
 бр. 26. и бр.27. 

 Државни пут  I-Б  реда повезује град Лозницу са Коридором 10. 
 који се налази на удаљености од 70 км. 

Железничке линије  Директан приступ линији Београд-Рума-Лозница 

Удаљеност од лука Лука на реци Сави у Шапцу 55 км 
Лука на реци Дунаву у Београду 139 км 

Аеродром у Београду  110 км 

Аеродром у Тузли 
Босна и Херцеговина 

70 км 

Гранични прелаз са 
 Б и Х -Трбушница  

 3 км - Путнички саобраћај 

Гранични прелаз са  
Б и Х - Каракај  

19 км – Транзитни саобраћај  

 

Људски ресурси 

Број незапослених лица 12.274 

Број запослених  14 348 

Број средњих стручних школа 4 - 3.445 укупно ученика 

Техничка школа Вујо Матић 
Напомена: Ученици машинске, 
електротехничке, грађевинске струке. 
Ученици који похађају занате бравара, 
столара, заваривача и др. 

774 
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Гимназија Вук Караџић 
Напомена: за Гимназију се углавном 
опредељују ученици који планирају да 
студирају. Имају два смера природно 
математички и друштвени смер 

647 

Средња економска школа 
Напомена: Ученици економске , 
правнобиротехничке струке али и кувари, 
конобари, посластичари,трговци и др. 

1.062 

Средња школа Свети Сава 
Напомена: Ученици медицинске, 
фармацеутске, хемијске, прехрамбене 
струке и др. 

962 

 

Образовна структура незапослених на територији града Лознице 

Нискоквалификовани 24%  

Квалификовани-занати, ССС,ВШС, ВСС 76% 

НКВ 24% 

ССС 67% 

Виша стручна спрема 4,2% 

Висока стручна спрема 4,8% 

Мушкарци 50,5% 

Жене 49,5% 
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2. Привредна структура 
 
 

 Привреду града Лознице данас представљају 913 привредних друштава 
(јун 2014.) и 2.680 (јун 2014. АПР) предузетничких радњи. Некада, у периоду од 1960. - 
1990. , Лозница је била значајан привредни центар тадашње Југославије са великим 
привредним гигантима који су запошљавали велики број радника. Индустријска 
традиција града заснива се на искуству које потиче из овог периода. Некадашњи 
значајни привредни субјекти као некадашња фабрика Вискоза која је запошљавала 
12.000 радника још увек су у стечајном поступку. Терминолошки речено brownfield 
представља сада један велики проблем не само Лозници него и у Србији али ако се 
може посматрати и као ресурс за будући развој привреде.У оквиру представљања 
привреде града Лознице значајно је споменути инфраструктурно опремљену 
индустријску зону која представља једну од најповољнијих локација у Србији 
захаваљујући бројним олакшицама на локалном и државном нивоу које су усклађене са 
важећим законима и другим прописи 

 

              
 
 
Локална привреда 

Број предузећа 
(Привредна друштва и предузетници, односно и правна и физичка 
лица која обаваљају неку делатност  на територији општине) 3.593 
- јун 2014. 

Величина предузећа 96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих 

Доминантне гране 
привреде 

Индустрија текстила, Прехрамбена индустрија, Прерада папира и 
амбалаже, Дрвопрерађивачка индустрија и др. 

Највеће домаће 
компаније 

“ЕП БЕЛТ” - текстилна индустрија, “СТИМ ИМПОРТ” - текстилна 
индустрија, “МН” - грађевинарство, “Стобекс” - грађевинарство, 
“Инград” - грађевинарство, “Радаљац компани” - прехрамбена 
индустрија , “Nelly” - прехрамбена индустрија, “КИКА” -текстилна 
индустрија и др. 

Најважнији страни 
инвеститори 

“Golden Lady”-Vаly - текстилна индустрија, “DIV Chabros” – 
дрвопрерађивач, “S-biom“ - производња пелета, “Рио Сава 
Експлорејшн” д.о.о. – рударство, “ИДЕА” - трговина 
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Привредна структура 

Према подацима из  2011. године  било је регистровано 860 , а према подацима 
из  јуна 2014.године  на територији града Лозница је  регистровано 913 предузећа. 
Мала предузећа имају доминатно учешће (96,03%), велика и средња учествују са    
3,97 %. 

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 2014. години на територији града Лозница регистровано је 2.680 приватних 
предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.  

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. 

 
Индустрија 
 

Данас град Лозница представља регионални центар динамичких привредних 
активности у којем се развија конкурентно пословање. Последње деценије на 
територији града забележен је развој малог и средњег предузетништва. У индустријској 
зони присутне су 2 инвестиције од којих је једна страна директна инвестиција 
текстилне компаније “Golden Lady” која данас запошљава око 1.000 радника . 

Главне индустријске гране су: 

* Текстилна индустрија, 
* Прехрамбена и кондиторска индустрија, 
* Прерада дрвета, 
* Прерада метала, 
* Грађевинска индустрија, 
* Хотелијерство и угоститељство. 

 
Инвестициони потенцијали града Лознице-Индустријска зона  “Шепак“ 
Географски положај индустријске зоне  
Удаљеност града од већих градова                                       
 

Београд 139 км Истанбул 1060 км 

Беч 639 км Софија 519 км 

Будимпешта 510 км  Солун 839 км 
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Удаљеност од најближих граничних прелаза 

 

Гранични прелаз  Шепак са БиХ  3 км 

Гранични прелаз  - Каракај - са БиХ 19 км 

 
Саобраћајна повезаност 

Аутопут (Коридор X) 
Директан приступ Београд Загреб (део Коридора X) 
 удаљеност - 80км 

 Државни путеви I- Б реда               бр.26. и бр.27. 

Железничке линије Директан приступ линији Београд - Рума- Лозница  

Река Дунав (Коридор VII) 
Удаљеност од луке  на Сави у Шапцу 55 км, 
 од луке на Дунаву  у Београду 139 км 

Аеродром 
Удаљеност од међународног аеродрома Никола Тесла  
у Београду 110 км  

 
Могућности за улагање 

Површина локације 
- Укупна површина зоне износи 82,66 хектара,  
- 27 хектара инфраструктурно опремљеног грађевинског земљишта 
  је  на располагању инвеститорима. 

Намена земљишта Грађевинско земљиште 

Парцелација - У понуди су парцеле величине од  00.15.20 ha до 3.37.66 hа; 
- Могућа је парцелација у зависности од жеље инвеститора. 

Изграђени објекти 
на локацији 

“Golden Lady” - Valy  
“Радаљац компани" - објекат намене за прехрамб. инд. је у изградњи 

Власничка 
структура 

Јавна својина града Лознице 

Инфраструктура 
- водовод, канализација, гас, струја високог напона, приступни пут, 
 телекомуникације 

Удаљеност од 
центра града 

1,5 kм 

Удаљеност од 
главних  
саобраћајница 

 Коридор 10 је на удаљености  70 км  од града Лознице. Државни пут 
I- Б реда бр.26. повезује град Лозницу са Коридором 10. 

Цена  земљишта 7,2 / м² - по налазу Пореске управе РС 

 Допринос за 
уређење градског 
грађевинског 
земљишта 

 Не плаћа се за производне објекте што представља јако 
 велику повољност измена и допуна Закона о планирању и изградњи 
 

Локалне олакшице и 
подстицаји 

Олакшице на цену закупа земљишта  

- Елаборат о  отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града 

 Лознице под условима повољнијим од тржишних.  
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Остале расположиве локације за инвестициона улагања 
 

Бр. 
Назив 
локације 

Власништво 
Површина 

(м2) 
Намена 

површине 
Остале информације 

1. 
Пословно -
стамбена зона 
Лагатор 

Јавна својина 
града Лознице 

104.000 

Пословно 
стамбена 

изградња (за 
изградњу 
маркета, 

обданишта, 
школа) 

Постоји детаљни урбанистички 
план, делимично 
инфраструктурно опремљена – 
вода, ел. енергија, гас , 
приступне саобраћајнице) 

2. 

Земљиште у 
Бањи Ковиљачи 
за изградњу 
туристичких 
објеката 

Јавна својина 
града Лознице 

8.343 

За изградњу 
хотела и 
других 

туристичких 
садржаја 

Земљиште је инфраструктурно 
опремљено (вода, 
канализација, ел. енергија, 
прилазне саобраћајнице, 
телефон...) 

 

Пословно окружење  

У деценији која је иза нас град Лозница је реализовао низ пројеката које су га 
учиниле повољним пословним окружењем. Била је једна од ретких локалних 
самоуправа која је већ пре 10 година имала усвојен ГУП и Просторни план, а 
континуирано ради и на изради планских документа нижег реда. Један од првих 
страних инвестиција – “Golden Lady” (италијанска фабрика текстила ) је већ 2005. 
године реализована у Лозници. Инфраструктурно опремљена зона је већ дужи низ 
година у понуди са својим локацијама инвеститорима са дефинисаним локалним 
подстицајима, а у складу са прописима РС. Град је реализовао и пројекте  оснивања 
Градског услужног центра, Канцеларије за ЛЕР, Сертификације општина са повољним 
пословним окружењем, спровођења регулаторне реформе на локалном нивоу и др.У 
партнерству са УСАИД-ом и НАЛЕД-ом град је спроводио интензиван маркетинг на 
домаћим и иностраним сајмовима привреде који је допринео стварању позитивног 
имиџа града. Квалитетно организоан рад Омладинског центра спроводи низ 
бесплатних активности за младе који стичу вештине познавања страних језика, 
комуникације, презентације, пројектног размишљања а који представљају будућност 
овог града. 

Визија развоја града 

Све што смо радили и што чини планове граде Лознице  радимо да би се 
остварила наша визија  да Лозница буде модерна, инфраструктурно уређена и 
равномерно развијена заједница  и  атрактивна за инвестирање, са развијеним 
индустријским капацитетима, са савременом и организованом пољопривредном 
прозводњом, бањама као значајним здравственим центрима и са развијеним  
образовним системом у складу са потребама привреде. Поред инфраструктурног 
развоја и привлачења инвестиција желимо да створимо еколошки здраву средину али 
и солидарно друштво које брине о онима којима је потребна помоћ. Лозницу видимо  
као град са развијеним културним и спортским садржајима, поготову имајући у виду  и 
јединствено културно и историјско наслеђе које увек морамо чувати. 
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Веома важно за нас је да будемо отворени за нове идеје грађана којима би се 
пружила могућност да учествују у процесима доношења одлука као и да створимо 
чврсто партнерство у локалној заједници између приватног, јавног и цивилног сектора. 
На тај начин Лозница ће бити град у којем млади остају, у који људи долазе и град који 
бирамо за живот јер смо остварили наш мото: ЛОЗНИЦА БЕЗ ГРАНИЦА.   

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 државни пут I- Б реда  бр.26 
тако да је битна чињеница да се за приступ са тог пута теретна возила не упућују на 
коришћење градских саобраћајница. 

Са јужне стране посматраног подручја се налази улица Републике Српске која је 
уједно и  државни пут првог реда бр.27. чиме је олакшан приступ Индустријској зони 
(посматраном подручју) и са интерних градских саобраћајница.   

Укупна површина индустријске зоне је  82,66 ха од којих је 62 ха у власништву 
града Лознице. До сада је  46 ха  потпуно инфраструктурно опремљено што 
подразумева саобраћајну, водоводну, канализациону инфраструктуру, електромрежу, 
трафо станицу, гас, телефон и интернет, 19 ха је заузето а 27 ха доступно. 

У зони се налази текстилна индустрија (фабрика за производњу чарапа „Valy“), 
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 бившег 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  државног пута првог Б реда бр.26. Шабац - Лозница -
Ужице и дражвног пута I-Б реда бр. 27. Лозница-Ваљево-Аранђеловац који је и веза са 
Е-75 и државног пута првог реда (Ужице - Чачак - Појате - Зајечар). 

Намена површина и објеката биће усаглашена са концепцијом и доминантном 
наменом предвиђеног програмом. 
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3.2 . Титулар имовине 

 

Грађевинско земљиште сходно одредбама Закона о планирању и изградњи 
представља грађевинско земљиште у јавној своjини  града Лозница. 

 

3.3. Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже отуђење 

 

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. 01 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) 

7 4533/8 777/2, 4528/1 парцела  2.3.1.  98 10 Лозница (део 6) 

8 4533/8i 777/2 парцела  2.3.2. 01 20 17 Лозница (део 6) 

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 4532/5 парцела  2.7.5.  25 60 Лозница (део 6) 

17 4532/5 парцела  4.4.  15 16 Лозница (део 6) 

18 4533/17 парцела  4.5.  15 97 Лозница (део 6) 

19 4533/1 парцела  2.4.2.  42 12 Лозница (део 6) 

20 4533/1, 4533/23 парцела  2.5.3.  52 06 Лозница (део 6) 

21 4533/9, 4533/10, 4533/3 парцела  2.6.2.  31 97 Лозница (део 6) 

22 4533/9, 4533/23 парцела  2.6.4.  29 35 Лозница (део 6) 

23 4533/10, 773, 4533/9 парцела  2.7.3.  63 11 Лозница (део 6) 
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24 4533/9, 1475/1 парцела  2.7.6.  56 63 Лозница (део 6) 

25 4532/5 парцела  3.2.1. 02 98 77 Лозница (део 6) 

26 4532/5, 4532/4, 4533/10 парцела  3.2.3. 03 05 52 Лозница (део 6) 

27 4532/5,4532/4 парцела  3.2.4. 03 37 66 Лозница (део 6) 

28 4532/5, 4532/4, 4532/3 парцела  3.2.5. 02 85 87 Лозница (део 6) 

29 4532/5 парцела  3.3.1.  81 90 Лозница (део 6) 

30 4532/5 парцела  3.3.2.  82 00 Лозница (део 6) 

 УКУПНО површина  26 hа 53 ar 36 m2  

 
4. Подаци из планског документа на основу кога се може издати 
локацијски услов 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. 

 
 
 
Правила 
парцелације 

Минимална површина парцеле је 600 м2 а максимална површина није 
ограничена. Минимална ширина уличног фронта је 15,00 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 не може користити за паркирање 
возила.  
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Услови изградње 

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        5,0 м 
  - мин. растојање од бочних суседних објеката                 10,0 м 
  - мин. растојање објекта од задње границе парцеле       10,0 м 
  - мин. растојање два објекта на парцели                            8,0 м 

2. за двојне и објекте у низу 
  - мин. растојање од бочних међа                                         5,0 м 
 

Све потребне удаљености објеката од међа и других објеката у 
зависности од постојећег и планираног стања, посебних против-
пожарних услова дефинисаће се израдом урбанистичких пројеката 
Кровови: коси, нагиб кровних равни мах 40%. Одводњавање 
кровних равни у оквиру сопствене парцеле  

 
 
 
Остали услови 
 
 

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 су ограде према јавним површинама обавезно транспарентне 
г) Прикључци на електроенергетску ТТ мрежу 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. 
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 

 
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. 
 



   13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услови изградње 
 
(за претежну  
намену) 

а) Индекс изграђености:    на парцели до 0,3 ха                        0,8 
     на парцели од 0,3 до 1,0 ха             0,7 
     на парцели  1,0 ха                          0,6 
 

б) Степен заузетости:        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:  

- 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 

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 рачунају се у зелене 
површине са 50% своје површине.  

 

4.2. Правила грађења за зону бр.2 

    Претежна намена: производно занатство (мањи производни и прерађивачки погони) 

    Допунска намена: услуге, сервиси 

 

 

 

Правила парцелације 

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 не може 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 
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Услови изградње 

 

 

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  

 

 

 

Остали услови 

 

 

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 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. 

 

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.  

 

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 

 

 

 

Правила парцелације 

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 не може користити за 
паркирање возила. 
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Услови изградње 

 

(за претежну намену) 

а) Индекс изграђености: на парцели до 0,3 ха                      0,8 

     на парцели од 0,3 до 1,0 ха        0,7 

     на парцели  1,0 ха                     0,6 

б) Степен заузетости:     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:  

  - мин растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 
парцеле  15 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  

 

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 

 

Правила парцелације 

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. 

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. 
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Услови изградње 

 

 

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 (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  

 

 

 

Остали услови 

 

 

  

Подземне етаже се не препоручују због високог нивоа подземних 
вода али у случају да инвеститор примени посебне техничке мере 
исте се могу градити 

Одводњавање кровних равни у оквиру сопствене парцеле 

Све парцеле се могу оградити оградом до мах висине 2,20 м с тим 
што су 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови изградње 

 

 

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 (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  

 

 

 

Остали услови 

 

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 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. 

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.  
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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 купује земљиште у ИЗ Шепак има право на умањење износа 

цене утврђеног у поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом и 
то: 

 
-  Износ укупне цене умањује се за 1.066,40 еура по сваком новозапосленом 

раднику, 
Најнижи износ утврђене цене 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 инвеститори који запошљавају нове раднике са 
евиденције Националне службе за запошљавање.  

 
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 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 отуђењу купац је дужан да плати укупну цену у пуној вредности по средњем 
курсу на дан уплате или активирања средстава обезбеђења плаћања куповине (пре 
умањења) тј. 7,20 еура по m2  земљишта у динарској противвредности. 

 
Контролу примене ових услова вршиће ЈП “Град“ из Лознице. 
Инвеститор ће  о отуђењу и обавезама по основу отуђења 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, купац је дужан да, приликом закључења уговора о 
куповини  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.  
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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.  

 

6. Економска анализа очекиваних трошкова и економска 
анализа очекиване користи од реализације инвестиције  
  
 Имајући у виду да је у претходном периоду један од приоритета града и 
предуслова за прибављање инвестиција и отварање нових радних места било и 
инфраструктурно опремање индустријске зоне (ИЗ) Шепак. Наиме, у периоду од 2007. 
године до 2010. године ова ИЗ је опремана средствима локалне самоуптаве и НИП-а. 
Додатне мере које је град користио у привлачењу инвеститора  било је и умањење 
цене по којој се земљиште даје инвеститору у дугорочни закуп до 99 година. С` 
обзиром да је у међувремену дошло до измене и допуне Закона о планирању и 
изградњи и Закон више не познаје институт дугорочног закупа већ само закуп до 5 
година који се односи на монтажне објекте и поступак отуђења и размене. Конкретно, 
предмет овог елабората је отуђење грађевинског земљишта под условима повољнијим 
од тржишних на које сагласност даје Влада Републике Србије. 
 

Како би се на што транспарентнији начин утврдила тачна вредност коју доносе 
нова радна места и одредио ниво могућег умањења тржишне цене (отуђења), град је 
кроз елаборат пројектовао ефекте будућих радних места. 
 

 На основу економске анализе предложено умањење утврђене цене у ИЗ Шепак 
је 1.066,40 евра по радном месту, с тим да висина продајне цене не може бити мања 
од 1€/м2. Предвиђено је да се земљиште отуђује инвеститорима који за понуђене 
парцеле понуде највећу вредност, с тим што укупна вредност земљишта представља: 
Збир цене и могућих  економских ефеката који настају употребом овог земљишта тј. 
запошљавањем (цена + приходи локалне самоуправе). 
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Улазни параметри 
 

* Укупна површина свих слободних парцела у ИЗ Шепак је 26,53.36 ха, односно 
265.336 m2. Укупан број парцела је 30, 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), што је уједно и почетна цена за 
отуђење земљишта Укупан број заинтересованих инвеститора у периоду од 2013 - 
2015. године је седам (7). (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 2014. години је 14,2901 
* Приходи ЛС од привреде у 2014. 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 622.963.929,61 динара, односно  
5.187.030,59 евра. (Табела 6) 

 

* Доприноси за уређивање грађевинског земљишта у ИЗ Шепак на производну 
делатност се не наплаћују. (Анекс 3: Одлука о доприносима из 2015. године) 

Курс евра који је коришћен у обрачунима је 1 еуро= 120,1003 дин.  
 
Табела 1: Површина зоне, број и величина парцела 
 

Р. бр. 
Број парцеле из плана 

парцелације индустријске 
Зоне Шепак 

Површина парцеле (hа) 

1 парцела  1.1.11. 00.56.20 

2 парцела  2.1.1. 00.93.07 

3 парцела  2.1.2. 00.89.04 

4 парцела  2.1.3. 01.00.30 

5 парцела  2.2.1. 00.71.95 

6 парцела  2.2.2. 00.63.64 

7 парцела  2.3.1. 00.98.10 

8 парцела  2.3.2. 01.20.17 

9 парцела  2.4.1. 00.48.49 

                                                            

1 Републички завод за статистику 
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10 парцела  2.5.1. 00.29.75 

11 парцела  2.5.2. 00.28.80 

12 парцела  2.6.1. 00.35.17 

13 парцела  2.6.3. 00.30.91 

14 парцела  2.7.1. 00.32.77 

15 парцела  2.7.2. 00.31.31 

16 парцела  2.7.5. 00.25.60 

17 парцела  4.4 00.15.16 

18 парцела  4.5 00.15.97 

19 парцела  2.4.2. 00.42.12 

20 парцела  2.5.3. 00.52.06 

21 парцела  2.6.2.. 00.31.97 

22 парцела  2.6.4. 00.29.35 

23 парцела  2.7.3. 00.83.11 

24 парцела  2.7.6. 00.56.63 

25 парцела  3.2.1. 00.98.77 

26 парцела  3.2.3. 00.05.52 

27 парцела  3.2.4. 00.37.66 

28 парцела  3.2.5. 00.85.87 

29 парцела  3.3.1. 00.81.90 

30 парцела  3.3.2. 00.82.00 

УКУПНО 26.53.36 

  
 
Табела 2: Досадашња нвестициона улагања у опремање ИЗ Шепак 
 
Редни 
број Извори 

Износ Износ Структура 
ЕУРО динара у % 

1. Буџет општине Лозница   22.662.370,29    15,58%

2. НИП  118.462.370,29 81,62% 

3. Друга средства   
         
    4.020.000,00 

       2,80%

 
 

Укупно : 1.382.330,86   145.144.740,58 100,00%

 
По м2 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 
ha ar m2 Укупна цена у ДИН.  

 
ЕУР по m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4532/1 парцела 1.1.11.  56 20 4,859,739 7,20
2 4532/1 парцела  2.1.1.  93 07 8,047,969 7,20
3 4532/1 парцела  2.1.2.  89 04 7,699,486 7,20
4 4532/1 парцела  2.1.3. 01 00 30 8,673,163 7,20
5 4533/8 парцела  2.2.1.  71 95 6,221,676 7,20
6 4533/8 i 4532/1 парцела  2.2.2.  63 64 5,503,092 7,20

7 4533/8, 
4533/23,4528/1 

парцела  2.3.1.  98 10 8,482,924 
7,20 

8 4533/8 и 4533/23 парцела  2.3.2. 01 20 17 10,391,366 7,20
9 4533/17, 4532/6 парцела  2.4.1.  48 49 4,193,038 7,20

10 4533/15 парцела  2.5.1.  29 75 2,572,548 7,20
11 4533/15 парцела  2.5.2.  28 80 2,490,400 7,20
12 4533/11 парцела  2.6.1.  35 17 3,041,228 7,20
13 4533/11 парцела  2.6.3.  30 91 2,672,856 7,20
14 4533/17 парцела  2.7.1.  32 77 2,833,695 7,20
15          4533/17 парцела  2.7.2.  31 31 2,707,445 7,20
16 4532/5 парцела  2.7.5.  25 60 2,213,689 7,20
17 4532/5 парцела  4.4.  15 16 1,310,919 7,20
18 4533/17 парцела  4.5.  15 97 1,380,961 7,20
19 4533/1 парцела  2.4.2.  42 12 3,642,210 7,20
20 4533/1 парцела  2.5.3.  52 06 4,501,744 7,20

21 4533/23,4533/9, 
4533/10, 4533/3 парцела  2.6.2.  31 97 2,764,517 7,20 

22 4533/9, 4533/23 парцела  2.6.4.  29 35 
2,537,960 7,20 

23 4533/10, 
4533/23,4533/9 парцела  2.7.3.  63 11 

5,457,262 7,20 

24 4533/9, 4533/23 парцела  2.7.6.  56 63 4,896,922 7,20

25 4532/5 парцела  3.2.1. 02 98 77 25,835,304 7,20 

26 4532/5, 
4532/4,533/10 парцела  3.2.3. 03 05 52 

26,418,991 7,20 

27 4532/5,4532/4 парцела  3.2.4. 03 37 66 29,198,208 7,20

28 4532/5, 
4532/4,4532/3 парцела  3.2.5. 02 85 87 

24,719,812 7,20 

29 4532/5 парцела  3.3.1.  81 90 7,082,074 7,20
30 4532/5 парцела  3.3.2.  82 00 7,090,722 7,20

УКУПНО површина  26 ha 53 ar 36 m2   

 
 
Табела 4: Потенцијални купци у периоду 2013.-2015. 
 

На основу писама о намерама, укупан број заинтересованих закупаца у 
периоду од 2013. до 2015. године је 7. У табели која следи омогућен је 
компаративан приказ потенцијалних инвеститора по години исказивања 
интересовања,  делатности,  потребном земљишту и радној снази.  
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Назив фирме Делатност 
Површина 

(hа) 
Бр. 

запосл. 
Датум 

Мива Гроуп-
Француска фирма 
производња 
аутомобила. 

Производња аутомобила на погон 
на компресован ваздух; 

5  300 2013 

„Екотим“ 

Санитарна заштита 
дератизација, дезинсекција, 
ерадикација комараца, корова и др) 
и производња препарата против 
глодара. 

0,15 8 2013 

Тајванска фирма са 
седиштем у Лондону 
Меито група – део 
интернационалне 
компаније Стреит 
група 

Ливница за производњу 
турбокомпресора за аутмобилску 
индустрију 

15  2014 

Компанија Боксмарк 
Boxmarks- Аустрија 

Производња кожних седишта за 
аутомобилску и авионску 
индустрију као и кожних елемената 
пловила  као што су јахте, бродови 
и сл. 

15  2014 

„Еникон“ Металска индустрија   2015 

Југослав Лукић 
Прерада воћа , а најпре јабуке и 
шљиве 

0,5 30 2015 

РУ – АЛ д.о.о. – 
домаћа фирма 

Дрво - преривачка индустрија 2 50 2015 

 
УКУПНО 
 

 37,65 388  

 
 
Табела 5: Постојећи закупци у ИЗ Шепак  
 

Закупац 
Парцела 

(катастарски 
број) 

Површина 
(hа) 

Почетна цена 
(уједно и 

постигнута) 

Број 
запосл. 

Постигнута цена 
(након умањења) 

Инград 755/49 00.3128 
2.128.291,20 РСД 

(21 000 еура) 
30 

295.596,00 РСД 
( 3.128 еура) 

Radaljac 
Company 
DOO 

755/47 00.1678    

755/46 00.1778    

755/45 00.2614    

тотал 00.6070 
4.130.028,00 РСД 

(41.300 еура) 
31 

573.615,00 РСД 
( 6.070 еура) 

УКУПНО  00.9198  61  
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Табела 6: Приходи ЛС од привреде у 2014. години 
 

ВРСТЕ ПРИХОДА Износ (РСД) 

Порез на зараде  521.372.127,48

Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица 44.553.989,97

Накнада за загађивање животне средине 0

Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и одложен отпад 81.524,00

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 19.545.632,82

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 5.986.330,95

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта 31.424.324,39

УКУПНО 622.963.929,61

 
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 Делатност 
Површина 

(hа) 
Бр. 

запосл. 

Бр. 
запосл. 
по ха 

Мива Гроуп-
Француска фирма 
производња 
аутомобила. 

2013. година Производња 
аутомобила на погон на 
компресован ваздух;  

5 ха 300 60 

„Екотим“ 

2013. година  
Санитарна заштита 
 дератизација, 
дезинсекција, ерадикација 
комараца, корова и др) и 
производња препарата 
против глодара. 

0,15 8 53 

Тајванска фирма са 
седиштем у Лондону 
Меито група – део 
интернационалне 
компаније Стреит 
група 

2014. година                     
Ливница за производњу 
турбокомпресора за 
аутмобилску индустрију 

15   

Компанија Боксмарк 
Boxmarks- Аустрија 

2014. година Производња 
кожних седишта за 
аутомобилску и авионску 
индустрију као и кожних 
елемената пловила  као 
што су јахте, бродови и сл. 

15   

„Еникон“ 
2015. година                    
Металска индустрија 

   

Југослав Лукић 
2015. година                  
Прерада воћа , а најпре 
јабуке и шљиве                 

0,5 30 60 

РУ- АЛ д.о.о. – домаћа 
фирма 

Дрво - преривачка 
индустрија 

2 50 
 

25 

УКУПНО 37,65 388 50 
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Просечан број запослених по ха у ИЗ Шепак, на основу информација добијених 
од заинтересованих инвеститора је  50. 
 

С обзиром да је укупна површина слободних парцела у ИЗ Шепак 26.5336 ха 
(Табела 1), укупан очекивани број радних места на основу ове  процене је:  1.327 
   
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 места је:  1.650 (1.327+1.974)/2 
 Просечан број радних места по хектару је: 58 ( 50+66)/2 
 
 
 У наредним калкулацијама користићемо просечну вредност.  
 
2. Обрачун прихода по запосленом у Граду Лозници – на основу прихода од привреде  
и укупног броја запослених у привреди.  
 
 Укупни приходи који ће ући у обрачун су: 
 

1)   Једнократни приходи – у које спадају: 
 
* Приход од отуђења земљишта 
* Допринос 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 
 
 Годишњи приходи ЛС по запосленом у привреди ће се израчунати тако што ће 
се сабрати приходи ЛС у 2014. години (у обрачун улазе само ових 6 прихода) и 
поделити укупним бројем запослених у привреди, чиме ћемо добити приходе ЛС по 
запосленом: 
 
 Локални јавни приходи по запосленом су  43.594 динара РСД/р.м., односно 
362,98 Евра по радном месту 
 
 622.963.929,61 : 14.290 =43.594 рсд/рм  

 
 

3. Ефекти и оправданост умањења цене отуђења земљишта  
 
  Анализа која следи обухвата два могућа исхода по укупне приходе које остварује 
локална самоуправа за два претпостављена случаја: 
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 1. Када је цена отуђења земљишта 7,20 евра/ m2  
 

Табела 7: могући економски ефекти на ЛС у случају непромењене цене отуђења 
 

Година 
Отуђена 
површина 

(m2) 

Број 
запослених 

А) 
Приходи 
ЛС2 

Б) 
 Цена 
(7,20) 
ЕУР/m2) 

Ц) 
Допринос за 
уређивање3 

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 
(А+Б+Ц) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  0 0 0 0 0 

2  0 0 0 0 0 

3  0 0 0 0 0 

4  0 0 0 0 0 

5 30.000 0 0 216.000 0   216.000 

УКУПНО 30.000 0 0 216.000 0 216.000 

 
Када је цена земљишта 7,20 евра/m2  очекивана динамика отуђења земљишта у  

индустријској зони Шепак је 0 годишње до 5. године, након чега се очекује повећање.  
Претпоставка да ће стопа отуђења земљишта током прве 4 године бити једнака нули 
долази од чињенице да је услов инвестирања свих 7 заинтересованих компанија био 
да локална самоуправа умањи цену 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 купљеног земљишта одговара динамици од 
19 % годишње.   

 
2. Када је цена земљишта 1 евро/ m2.  
 

Када је цена земљишта 1 ЕУР/м2 очекивана динамика продаје је 19% годишње, 
односно због лакшег обрачуна узета је нешто конзервативнија вредност од 3 hа (30.000 
m2) годишње, тј 174 радних места годишње, али почев од 3. године (Потребно је 
минимум 2 године за изградњу објекта, набавку опреме и процес запошљавања). 
  

Динамика отуђења од 19% годишње обрачуната је на основу података из 
репрезентативне 2013.4 године, када су укупно 2 компаније потраживале земљиште у 
ИЗ Шепак укупне површине 515.000 m2, што је чинило приближно 19% тада 
расположивог земљишта (у 2013. години укупна понуда инфраструктурно 
опремљеног земљишта износила 26.5336 ha по цени од 1е/ m2) 
5,15 hа / 26,5336 hа x 100 = 19,41 % 
 

                                                            

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 и Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору  
3 На основу Одлуке о накнадама – 5 ЕУР/m2 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 2013. године  
 

НАЗИВ ФИРМЕ ДЕЛАТНОСТ 
ПОВРШИНА 
ЗЕМЉИШТА 

ПЛАНИРАНИ 
БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
ДАТУМ 

Мива Гроуп-
Француска фирма 
производња 
аутомобила. 

Производња аутомобила са 
погоном на компримован 
ваздух; 

5  300 2013 

„Екотим“ 

Санитарна заштита 
дератизација, дезинсекција, 
ерадикација комараца, 
корова и др) и производња 
препарата против глодара. 

0,15 8 2013 

УКУПНО 5.15 308   

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

Година 
Отуђена 
површина 
по години 

Број 
запослених 

А) 
Приходи 
ЛС (ЕУР) 

Б) 
Цена 

(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 1745 63.158 30.000 0 93.158 

4 30.000 348 126.317 30.000 0 156.317 

5 30.000 522 189.476 30.000 0 219.476 

УКУПНО  150.000 522 378.951 150.000  0 528.951

  
 У периоду од 5 година локални јавни приходи се кроз умањење цене 
отуђења на 1 еуро/m2 увећавају  2 пута (528.951/216.000 =2,45 ). 
 

4. Процена укупних прихода ЛС по једном радном месту у ИЗ Шепак 
 

 Раније процењена реална густина запослених у ИЗ Шепак износи 58 рм/hа, што 
значи да једно радно место заузима површину од 172 m2 (1ха /58 рм = 172 m2). Јавни 
приходи по радном месту  могу се израчунати  на основу претпостављене динамике 
запошљавања као: 
 

Година Отуђена 
површина 

m2 

Број 
запослених 
на 200 m2 

А) 
Приходи 
ЛС ( Еуро ) 

Б) Цена 
отуђења 
( Еуро ) 

Ц)  
Допринос за 
уређивање    

( Еуро ) 

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 
(А+Б+Ц)       
( Еуро ) 

1 172 0 0 172 0 172 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 363 0 0 363 
4 0 1 363 0 0 363 
5 0 1 363 0 0 363 

УКУПНО 172 1 1.089 172 0  1.261 
 

 Отварањем 174 радних места у ИЗ Шепак генерише се 378.951 Евра локалних 
јавних прихода тј. локални јавни приход од једног генерисаног радног места је 2.178,88 
Евра (378.951/174=2.178,88 Евра по радном месту). 
 2013. година сматра се репрезентативном  

5 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 = 58 рм/hа 
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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 1.627 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 земљишта остане на процењеном нивоу од 7,2 Eвра/m2, 
очекивани број запослених у периоду од 5 година у ИЗ Шепак је 0 а укупни приходи ЛС 
од инвеститора (по основу запошљавања и изградње) износе приближно 216.000 еура 
за 5 година. 
 
 У случају умањења цене за 6,2 Евра, ефекти су 522 радних места у року од 5 
година и приходи ЛС у висини од 528.951 Евра. 
  

Раније процењена реална густина запослених у ИЗ Шепак износи 58 радних 
места по хектару, што значи да једно радно место заузима површину од 172 m2. 
Предложено умањење од 6,2 еура по m2, је исто као и 172 m2 x 6,2 еура =   1.066 Евра 
по радном месту, што је износ знатно нижи од износа  очекиваних прихода по 
радном месту  на бази процене да 1 радник заузима 172 m2 (2.178,88 Евра). 
 

 * Град Лозница даје могућност  умањења тржишне цене 
земљишта од по 1.066,40 Евра по радном месту, с тим да најнижа цена 
не може бити мања од 1 Евра по м2, с обзиром да су укупно очекивани 
ефекти запошљавања 522 радника у року од 5 година за 2,45 пута већи 
од прихода оствареног отуђењем земљишта по цени од 7,20 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, размени 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 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 24/11,121/12,132/14 и 145/14), члана 53.  Одлуке о отуђењу, размени и 
давању у закуп  грађевинског земљишта у својини града Лознице, Програма давања у 
закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта  и Одлуке градоначелника о 
покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта од ______2015. године, 
Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем је донела: 

НАЦРТ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ „ШЕПАК“ У ЛОЗНИЦИ                        

ПО ЦЕНИ  КОЈА ЈЕ МАЊА ОД ТРЖИШНЕ 

I Расписује се јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског  
земљишта у јавној својини у Индустријској зони „Шепак“ у Лозници по цени 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 m2 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 

Зона Шепак НАМЕНА: Пословање и комерцијалне функције 

1 4532/1 парцела 1.1.11.  56 20 Лозница 7.2 40,464 4,859,739

2 4532/1 парцела  2.1.1.  93 07 Лозница 7.2 67,010 8,047,969

3 4532/1 парцела  2.1.2.  89 04 Лозница 7.2 64,109 7,699,486

4 4532/1 парцела  2.1.3. 01 00 30 Лозница 7.2 72,216 8,673,163

5 4533/8 парцела  2.2.1.  71 95 Лозница 7.2 51,804 6,221,676

6 4533/8 i 4532/1 парцела  2.2.2.  63 64 Лозница 7.2 45,821 5,503,092

7 4533/8,4533/23,
4528/1 

парцела  2.3.1.  98 10 Лозница 7.2 70,632 8,482,924 

8 4533/8 и 4533/23 парцела  2.3.2. 01 20 17 Лозница 7.2 86,522 10,391,366

9 4533/17,4532/6 парцела  2.4.1.  48 49 
Лозница 7.2 34,913 4,193,038 

10 4533/15 парцела  2.5.1.  29 75 
Лозница 7.2 21,420 2,572,548

11 4533/15 парцела  2.5.2.  28 80 
Лозница 7.2 20,736 2,490,400

12 4533/11 парцела  2.6.1.  35 17 
Лозница 7.2 25,322 3,041,228

13 4533/11 парцела  2.6.3.  30 91 
Лозница 7.2 22,255 2,672,856

14 4533/17 парцела  2.7.1.  32 77 
Лозница 7.2 23,594 2,833,695

15          4533/17 парцела  2.7.2.  31 31 
Лозница 7.2 22,543 2,707,445
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16 4532/5 парцела  2.7.5.  25 60 
Лозница 7.2 18,432 2,213,689

17 4532/5 парцела  4.4.  15 16 
Лозница 7.2 10,915 1,310,919

18 4533/17 парцела  4.5.  15 97 
Лозница 7.2 11,498 1,380,961

19 4533/1 парцела  2.4.2.  42 12 
Лозница 7.2 30,326 3,642,210

20 4533/1 парцела  2.5.3.  52 06 
Лозница 7.2 37,483 4,501,744

21 4533/23,4533/9, 
4533/10, 4533/3 

парцела  2.6.2.  31 97 
Лозница 7.2 23,018 2,764,517

22 4533/9, 4533/23 парцела  2.6.4.  29 35 
Лозница 7.2 21,132 2,537,960

23 4533/10, 
4533/23,4533/9 

парцела  2.7.3.  63 11 
Лозница 7.2 45,439 5,457,262

24 4533/9, 4533/23 парцела  2.7.6.  56 63 
Лозница 7.2 40,774 4,896,922

25 4532/5 парцела  3.2.1. 02 98 77 
Лозница 7.2 215,114 25,835,304 

26 4532/5, 
4532/4,533/10 

парцела  3.2.3. 03 05 52 
Лозница 7.2 219,974 26,418,991

27 4532/5,4532/4 парцела  3.2.4. 03 37 66 
Лозница 7.2 243,115 29,198,208 

28 4532/5, 
4532/4,4532/3 

парцела  3.2.5. 02 85 87 
Лозница 7.2 205,826 24,719,812

29 4532/5 парцела  3.3.1.  81 90 
Лозница 7.2 58,968 7,082,074

30 4532/5 парцела  3.3.2.  82 00 
Лозница 7.2 59,040 7,090,722 

 

II Kупац односно Инвеститор који намерава да гради објекте у функцији 
реализације пројекта економског развоја има право на умањење износа цене утврђене 
у поступку прикупљања понуда а сходно претходној сагласности добијеној од стране 
Владе Републике Србије под следећим условима: 

  Износ цене умањује се за 1.066,40 еура по сваком новозапосленом раднику, 

 Најнижи износ цене 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 купци који запошљавају нове раднике са евиденције 
Националне службе за запошљавање. 

 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 садржи број запослених 
радника на који се обавезао најмање три године континуирано. 
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Уколико не испуни горе наведене услове у року од 5 година од потписивања 
уговора о отуђењу  купац је дужан да плати цену отуђења у пуној вредности (пре 
умањења) тј. 7,20 еура по м2  земљишта у динарској противвредности. 

 Контролу примене ових услова вршиће ЈП „Град“ Лозница. 

 Инвеститор ће  о куповини  земљишта и обавезама по основу цене на основу 
ових услова   заључити Уговор са ЈП „Град“ Лозница, који потписује Градоначелник или 
лице које он овласти. 

 Износ цене,  уколико не испуне услове из Уговора, инвеститори морају 
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, купац је дужан да, приликом закључења уговора о 
отуђењу, 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 купац 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.  

- 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 купац обрачунати ревалоризовани износ цене и платити 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“ 
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бр. 10/05) и Планом детаљне регулације индустријске зоне Шепак ( „Службени лист 
општине Лозница“ бр. 7/07 ). 

 IV Земљиште се отуђује као комунално опремљено од стране града Лозница.  

 V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

1. Наведени износи цене су почетни за давање понуда. 
2. Обавезује се купац 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 цене мора бити изражен у динарском износу који може бити 
исти или већи од почетног износа цене  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 ________ 2015. године у ___ часова у просторијама зграде 
Града Лознице, Карађорђева бр. 2, у “малој сали” те се обавештавају учесници 
да могу присуствовати отварању понуда. 
. 

5. Порез на пренос апсолутних права по основу отуђења сноси купац као и 
трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију непокретности и правима 
на њима. 

6. Предност добијања земљишта у својину има онај понуђач који понуди 
највишу цену , односно предност куповине земљишта има онај понуђач који 
планира већи број запослених при истој понуђеној цени. 

7. Сви трошкови везани за изградњу подземних и осталих инсталација и 
опремање земљишта унутар парцела  које се отуђују обавеза су купца 
(инвеститора), и падају на његов терет. 

8.  Гарантни износ за учешће на огласу износи 10% од почетног износа 
објављене цене. 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 отуђењу земљишта , а најповољнијем понуђачу ће бити 
урачунат као део понуђене цене. 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 доношења Решења о отуђењу земљишта   не закључи 
уговор са Градоначелником или лицем које он овласти. 

9.  Понуђач - купац се обавезује да пре закључења уговора о отуђењу 
земљишта , а ради обезбеђења плаћања понуђене цене, достави одговарајућа 
средства обезбеђења за износе остварених попуста.  

10. Уколико се по датом инструменту обезбеђења плаћања наплата не може 
извршити, уговор се сматра раскинутим, а Град Лозница задржава право 
отуђења тог грађевинског земљишта другом купцу. Купац са којим је раскинут 
уговор о отуђењу, нема право на повраћај уложених средстава. 

11.  Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа у 
средствима информисања, и траје почев од _______.2015. године, закључно са 
_______ 2015. године до 12 часова. 
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12.  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 учешћа у поступку. 

Графички приказ земљишта у Индустријској зони „Шепак“ у Лозници које је 
предмет отуђења биће доступан јавности радним даном у временском периоду  од 700 
до 1500 часова у просторијама  Ј.П. „Град“ Лозница, ул. Георгија Јакшића 3 у Лозници.  

Ближа обавештења везана за оглас могу се добити од Пантелије Алексића, 
директора  ЈП „Град“ Лозница, на телефон  015/ 872-712; 872-713. 

Доставити: 

                 - Средствима јавног информисања  

                 - На огласну таблу Града Лознице 

 

10. ПРИЛОЗИ 

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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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-13/15-23-6 
Датум: 28. април 2015. године 
Л о з н и ц а 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 

 

 


