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I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

1. Градско веће Града Лесковца је на седници одржаној дана 17.01.2014. године донело 

Одлуку број 061-1/14-II којом је усвојило текст огласа – позива инвеститорима да 

инвестирају у Град Лесковац, у Зелену зону. Јавни позив је у складу са Одлуком објављен 

на сајту Града Лесковца и Агенције за локални економски развој. У складу са позивом 

инвеститор ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ Минхен, Савезна Република Немачка 

(СРН) се дана 30.09.2015. године обратио писмом о намерама којим је исказао интересовање 

за инвестицијом у Републици Србији, индустријској зони север ,, Зелена Зона'' Лесковац. 

Интенција је инвеститора да у Србији оснује сестру компаније и формира нови растући 

производни простор, попут простора у Бавараској, што подразумева инвестициона улагања 

у изградњу дистрибутивно складиштног центра за откуп, руковање и складиштење 

пољопривредним производима и формирање површина-парцела за узгој и производњу 

одређене врсте краставаца корнишона по најновијим врхунским технологијама. Инвеститор 

планира да у ,, Зеленој Зони '' града Лесковца, изгради пословни објекат који ће бити 

коришћен као канцеларијски простор и простор за откуп, складиштење и руковање 

производом. Инвеститор је исказао потребу за најмање хектар грађевинског земљишта у 

оквиру ,,Зелена зона'' који би му били додељени у складу са чланом 12. Уредбе о условима, 

начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или 

дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и 

услове, начин и поступак размене непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015). 

 

2. Град Лесковац је  изразио спремност да пружи подршку у реализацији инвестиционих 

планова инвеститора ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ Минхен, Немачка која 

подразумева уступање грађевинског земљишта површине 1ха без накнаде за потребе 

изградње пословних капацитета, а сходно са чланом 12. Уредбе о условима, начину и 

поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у 

закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, 

начин и поступак размене непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015) донетој 

од стране Владе Републике Србије. 

 

3. Инвеститор ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ планира реализацију инвестиције у 

вредности од 1.211.000,00 ЕУР-а у оквиру које би се изградио пословни објекат површине 

цца 1.000 м². Почетак и завршетак изградње објекта и инсталације опреме и основних 

средстава планиран је у првој години инвестиције 2015/16 година.  План инвестиције је 

детаљно елабориран и достављен од стране инвеститора  12.11.2015. године заведен код 

Агенције за локални економски развој бр. 7066. 

 

4. У циљу реализације пројекта инвестиције компаније ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ 

Немачка, за израду елабората оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у 

индустријској зони север ,, Зелена зона'' Лесковац, испред града Лесковца, у складу са 

наведеном Уредбом, надлежни су  Управа за привреду и пољопривреду града Лесковца и 

Агенција за локални економски развој. 
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5. Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у зеленој зони, 

компанији ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ израђен је у складу са чланом 12. Уредбе о 

условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може 

отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 

накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 

61/2015 и 88/2015). 

 

 

1.1. Макроекономски показатељи Града Лесковца (основни) 

 

 

 

Географски положај : У срцу простране и плодне Лесковачке котлине, дугачке 50 и 

широке 45 километара, налази се град Лесковац. Град Лесковац има 144 насељена места од 

којих су три, Лесковац, Грделица и Вучје, градског типа. Kао привредни, друштвени, 

политички, културно-просветни и административни центар Југа Србије познат је и као град 

са развијеном прерађивачком индустријом, пољопривредном производњом и као  град 

роштиља и кулинарских специјалитета.  

 

Назив 
Град 

Лесковац 

Јабланички 

округ 

Број насеља 144 336 

Број градских насеља 3 7 

Број осталих насеља 141 329 

Број катастарских општина 140 318 

Просечна величина катастарске 

општине (км²) 
7,32 8,71 

Површина у км² 1,025 2,770 

 

Само подручје града Лесковца налази се на надморској висини од 210 до 240 метара и 

смештено је у плодној котлини, оивиченој Бабичком гором (1098 м), Селичевицом (903 м) 

и Сувом планином на истоку, Раданом (1409 м) и Пасјачом на западу и Kукавицом (1442 м) 

и Чемерником (1638 м) на југу. На северу отворена је према Нишкој, а на југу, преко 

Грделичке клисуре, према Врањско-бујановачкој котлини. Северна географска ширина 

града је 42°52', а источна географска дужина 21°57'.  
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Стратешки положај:  Са 144.206 

становника и 4.226 предузећа, град Лесковац 

је регионални привредни центар и стратешка 

тачка о слободној трговини са земљама 

југоисточне Европе, CEFTA и ЕU. Град је 

логистички добро повезан - кроз Лесковац 

пролази Паневропски коридор X (аутопут 

Е75) и међународна пруга Будимпешта - 

Београд - Ниш - Скопље - Атина. Удаљеност 

од међународног аеродрома у Нишу је само 

45 км. Лесковац пресецају магистрални 

путни правци, путеви првог реда приоритета 

укупне дужине 66,7 км. Укупна путна мрежа 

састоји се од 681 км категорисаних путева.  

Доступност међународних аеродрома  је од 

45 км (Ниш), 150 км (Софија), 160 км 

(Скопље), 288 км (Београд) и Солун 320 км. 

 

 

Профил заједнице: Град Лесковац се налази на површини од 1.025 км2 са 144 насељених 

места од којих су три урбаног типа (Лесковац, Грделица и Вучје). Расположе 

пољопривредним земљиштем од 576 км2 од чега је 371 км2 обрадивих површина. Према 

попису из 2011. године Лесковац има 144.206 становника од којих је 45,27% градско а 54,73 

рурално становништво. Лесковац има развијену образовну мрежу и то: 24 основне школе, 

12 средњих школа, 2 високе школске установе и Технолошки факултет. 

 

Назив 
Број 

становника 

Удео у укупном броју становника у % 

Град 

Лесковац 

Јабланички 

округ 

Република 

Србија 

Урбана зона 65.289 45,27 30,18 0,91 

Рурална зона 78.917 54,73 36,48 1,10 

Град Лесковац 144.206 100 66,67 2,01 

Јабланички округ 216.304 / 100 / 

Република Србија 7.186.862 / / 100 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011, 

 

Пословно окружење: Укупан број запослених износи 26.789. Број запослених у привреди 

укупно 11.701 од чега је у прерађивачкој индустрији запослено 5.867 запослених. 

Здравствени и социјални радници 2.713, Образовање 2.770, Трговина на велико и мало 2.236 

запослена. У граду је основано и активно 958 предузећа и 3.268 предузетника (подаци за јун 

2014. год.). Доминантне гране индустрије су прехранбена, хемијска, текстилна и дрвна 

индустрија. Укупна запосленост на дан 31.03.2015. године 
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О п и с 

 

 

2015/март 

Укупно Правна лица 
Приватни 

предузетници 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Реп. Србија 1.716.077 792.330 1.346.768 627.070 369.309 165.260 

Јабланичка област 37.353 17.992 25.865 13.484 11.488 4.508 

Лесковац 26.789 13.156 19.125 10.123 7.664 3.033 

Извор података: Републички завод за статистику 

 

НАЗИВ 
БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ  

УКУПНА ПРИВРЕДА И ВАНПРИВРЕДА  I + II 19.125 

 I - СЕКТОР ПРИВРЕДЕ (сектори А-Н) 11.701 

А- Пољопривреда, шумарство и рибарство 232 

Б-Рударство 0 

Ц- Прерађивачка индустрија 5.867 

Д- Снадбевање ел. ен. гасом, паром и климатизација 359 

Е- Снадбевање водом,управљ. отпадним водама, контролисање процеса 

уклањањаотпада и сл. 
697 

Ф- Грађевинарство 494 

Г- Тргов. на вел и мало, поправка мот. возила  2.236 

Х-Саобраћај и складиштење 899 

И- Услуге смештаја и исхране 228 

Ј- Информисање и комуникације 183 

К-Финансијске дел.и дел. осигурања 168 

Л- Пословање некретнинама 0 

М- Стручне, научне, иновационе и техн. дел. 180 

Н- Административне и помоћне услужне дел. 158 

II - СЕКТОР ВАНПРИВРЕДЕ (сектори О-У) 7.424 

О-Државна управа и одбрана, обавезно соц. осиг. 1.320 

П- Образовање 2.770 

Q- Здравство и соц. заштита 2.713 

Р- Уметност, забава и рекреација 391 

С- Остале услужне делатности 230 

Т- Делатност домаћинства која производе робу и услуге за соп.потребе 
                         0 

У- Делатност екстер. организација и тела 0 

Извор: Републички завод за статистику на дан 31.03.2015. године. 

Људски ресурси: Радна снага: 59.476 (економски активно) Образовна структура: 9,95% 

висока и виша школа, 64,27% средња школа, 25,78% основна школа и мање Образовни 

профили. Школе и факултети: Технолошки факултет, Висока пословна школа струковних 
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студија, Висока школа за текстил, стручне средње школе у области пољопривреде, 

текстила, машинства, електротехнике, саобраћаја, медицине, економије, хемије, трговине и 

угоститељства, гимназија. Број незапослених: 20.128, стопа незапослености 38,34%. 

Просечна бруто плата у првих 6 месеци 2015. године износи 45.910,00 динара месечно (382 

ЕУР) и нижа је за скоро ¼ од републичког просека односно 22,80%. 

 

ТЕРИТОРИЈА 
Незапослени 

стање 30.6.2015. 

Запослени 

 

Осигурани 

пољопривредници 

 

Стопа 

незпослености у 

% 

Јабл. округ 34.470 36.128 10.070 42,73 

Бојник 2.285 1.045 857 54,57 

Власотинце 5.329 5.125 1.010 46,48 

Лебане 4.981 2.319 621 62,88 

ЛЕСКОВАЦ 20.128 25.613 6.751 38,34 

Медвеђа 1.522 1.368 542 44,35 

Црна Трава 225 658 289 19,20 

Извор: Национална служба за запошљавање Филијала Лесковац 

 

Незапосленост по годинама старости 

 

Године старости Број незапослених лица 

15-19 година 502 

20-24 година 2.081 

25-29 година 2.438 

30-34 година 2.366 

35-39 година 2.460 

40-44 година 2.432 

45-49 година 2.441 

50-54 година 2.577 

55-59 година 1.886 

60-64 година 945 

65 и вишегодина 0 

Укупно: 20.128 

Извор података: Национална служба за запошљавање 
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Регион, Област, Град –Општина 

 

 

Просечне бруто зараде 
Просечне нето зараде (без пореза и 

доприноса) 

РСД Индекс РСД Индекс 

I-VI 2015 

 

I-VI 2015   I-VI 

2014 

I-VI 2015 

 

I-VI 2015  I-VI 

2014 

Република Србија 59.463 99,3 43.234 99,6 

Јабланичка област 44.503 97,8 32.402 98,2 

ЛЕСКОВАЦ 45.910 99,3 33.407 99,7 

Бојник 44.012 94,7 31.524 94 

Власотинце 39.098 99,5 28.878 100,1 

Лебане 41.520 92,9 30.217 93,4 

Медвеђа 41.948 75,1 29.790 74,3 

ЦрнаТрава 44.123 106,1 32.050 106 

Извор: Републички завод за статистику 

Локална економија: Број предузећа: 958 предузећа и предузетници 3,268. Величина 

компаније: 81,36% микро, мала 14.55%, 3.64% и 0.45% средња предузећа. Доминантне 

индустрије: прехрамбена индустрија и прерада дрвета, текстилна индустрија, хемијска 

индустрија, трговина. Највеће домаће компаније: Југпром (обрада и конзервирање воћа и 

поврћа), Месокомбинатпромет (прерада меса), ДЦП-Хемигал (производња парфема и 

тоалетних препарата). Најзначајнији страни инвеститори: Јура Корпорација (аутомобилска 

индустрија, Јужна Кореја), Актавис (фармацеутска индустрија, Исланд ), Пор Вернер и 

Вебер (одлагање и третман отпада, Аустрија), Бонафарм група (млечни производи, 

Мађарска), Фалке Србија (текстилна индустрија, Немачка), Џинси Србија (текстилна 

индустрија, Турска), Ауто Стоп ентеријери (технички и индустријски текстил, Грчка ). 

 

Индустријска зона север ,, Зелена зона:  
Величина и намена: 971.500 м² (42 ха комунално опремљено), грађевинско земљиште. 

Власничка структура: 100% власништво града.  

Инфраструктура: Водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут.  

Локација :4 км од центра, 200 м од магистралног пута, 7 км од аутопута, 4 км од жел. 

станице. 

 

  
Слика: изградња инфраструктуре у Зеленој зони 

 

 

 



Елаборат о економској оправданости инвестиције ,, DEVELEY,, Page 9 

 

 

II. ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ 

 

 

2.1.Попис и површина катастарских парцела предложених за отуђење 

 

 

На основу јавног позива инвеститорима да улажу у Град Лесковац у ,, Зелену зону'' , писма 

о намерама бр. 5657 од 06.10.2015. године и бизнис плана бр. 7066 од 12.11.2015. године, 

инвеститору ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ понуђена је парцела у складу  са Уредбом 

о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може 

отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 

накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 

61/2015 и 88/2015))  у ,, Зеленој зони Север ''. Парцела предвиђена за издавање у закуп, 

отуђење или формирање јавног-приватног партнерства са инвеститорима је следећа: 

 

 катастарска парцела бр. 15029/30, лист непокретности број 19178, КО Лесковац,  

према врсти земљишта у катастру уписане као  грађевинско земљиште, површине 

1ха61а59м2, Парцела се налази у КО Лесковац у оквиру Зелене зоне.  

 

Инвеститору  ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ предвиђено је отуђење грађевинског 

земљишта у ,, Зеленој зони'' површине 1ха (један хектар) и то цепањем парцеле Кп.бр 

15029/30. 

 

- Препис листа непокретности број 19178  КО Лесковац издат од стране Републичког 

геодетског завода – Службе за катастар непокретности Лесковац дана 07.05.2015. године. 

 

Носилац права на земљишту је Град Лесковац, Пана Ђукића 9, корисник у облику јавне 

својине са обимом удела 1/1. 

 

 

III. УРБАНИСТИЧКИ И ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

 

 

 

3.1. Намена земљишта 

 

 Земљиште у ,, Зеленој зони Север'' намењено је новим инвестицијама у домену 

прераде, складиштења и транспорта пољопривредних производа са потенцијалом за развој 

јавно-приватних партнерстава и изградњу специјализованог индустрисјког парка у области 

производње и прераде пољопривредних производа – прерађивачка индустрија.  

Основна намена земљишта које се отуђује у складу са уредбом Владе РС подразумева 

изградњу комплекса постројења за откуп, складиштење и прераду пољопривредних 

производа према прописаним условима за изградњу и обављање делатности донетим од 

стране надлежних институција.  
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3.2. Подаци о локацији 

 

 Индустријска зона ,, Зелена зона Север '' се налази у северном делу града на простору 

између железнице и магистралног пута Ниш-Лесковац – М1 којим је остварен  директан 

приступ коридору 10.  Укупна површина износи 97,15 ха од чега је потпуно комунално-

инфраструктурно завршено 42,78 ха (слика 1: Простор 4а). У првој  фази инфраструктурног 

опремања положен је 10KV кабал, фекална и водоводна мрежа до зелене зоне док су у 

другој фази опремања зоне изграђене саобраћајнице, улично осветљење, водоводна и 

канализациона мрежа унутар зоне. До ивице зоне урађена је и гасна инсталација.  

 
 

Удаљеност локације: Центар града 4 км, Аутопут Е-75 7км , Железничка станица 2 км, 

Аеродром 45 км, Полицијска и Ватрогасна станица 5 км, Болница 6 км. 

 

 

3.3. Посебни и остали услови 

 

 За наведену локацију усвојен је План генералне регулације 16 којим је регулисан 

простор унутар ,,Зелене зоне Север'' (слика 2: План генералне регулације). 
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1.  Планом генералне регулације 16 за 

блокове 54,85 и 86 дефинисана су правила 

градње за целину 4а у оквиру ,, Зелене зоне 

Север'' (42 ха у западном делу зоне) као целине 

за коју није потребна израда Плана детаљне 

регулације. Правилима градње дозвољена је 

изградња објеката доминантне намене 

(складишта, хладњаче, сушаре, прихватно-

диструбитивни центри и остало) и 

прехрамбена прерађивачка индустрија. 

Правила градње: 

- Индекс заузетости парцеле – макс. 40% 

- Индекс изграђености парцеле – макс 1,5 

- Максимална спратност П+2. 

2. Урађен је пројекат парцелације. 

3. Усвојен је план развоја Зелене зоне на 

период од 10 година. 

4. Усвојени критеријуми за закуп или 

куповину земљишта. 

5. Објављен јавни позив инвеститорима да 

улажу у град Лесковац у ,, Зелену зону ''. 

 

У циљу финализације инвестиција у ,, Зеленој зони Север'' потребно је издати податке из 

планских документа на основу којих се могу издати грађевинска и локацијска дозвола 

(Градска управа за комунално станбене послове, ЈП,, Дирекција за урбанизам и изградњу, 

ЈКП Водовод, Телеком, Електропривреда Југоисток).  

 

Град Лесковац ће преко својих служби, градских управа и јавних предузећа, пружити 

комплетну логистику инвеститорима у циљу што лакшег и правовременог обезбеђивања 

неопходних документа. Учешће Града у наведеним активностима биће континуирано и 

промптно.   
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3.4. Графички приказ локације/ ситуациони план 

 

 
 

Слика  : Графички приказ/Ситуациони план 
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IV. ВРЕДНОСТ ЗЕМЉИШТА 

 

 

4.1. Процена тржишне вредности земљишта 

 

 Процена тржишне вредности грађевинског земљишта у Зеленој зони  извршена је од 

стране Републике Србије, Министарство финансија , Пореска управа, Филијала у Лесковцу 

бр. 353/15-04 од 23.06.2015. године на основу члана 27. Закона о порезима на имовину 

(СЛ.гласник РС број 21/01-5/09). 

 

- Цена по ару/м2 ..................................................................... 1.810,05 дин./м2 

 

Укупна тржишна вредност грађевинског земљишта за предвиђену површину од 1ха износи 

18.100.500,00 динара односно 149.620,00 ЕУР.  (18.100.500,00/120,976=149.620,00) 

 

 

 

V. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ 

 

 

5.1.  Подаци о лицу овлашћеном за потписивање уговора о давању у закуп земљишта  

 

 Лице овлашћено за потписивање уговора о отуђењу предвиђеног грађевинског 

земљишта у својини града Лесковца, након прибављања сагласности Владе Републике 

Србије и Скупштине Града Лесковца је Градиначелник града Лесковца  господин др Горан 

Цветановић.  

 

 

VI. ПОДАЦИ О СТИЦАОЦУ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

 

6.1 Подаци о приватном партнеру – Инвеститору 

 

 
1 ИНВЕСТИТОР  

1.1. Пун назив инвеститора Develey Senf & Feinkost GmbH 

1.2. Адреса Ottobrunner Straβe 45, 82008 Unterhaching, 

postfach 1180, Munnchen (Minhen, SRN) 

1.3. Облик својине предузећа 100% приватно власништво 

1.4. Пословни подаци  

 Kto. Nr. ( I ban) 40463860 

 Број банке 700 202 70 HypoVereinsbank Munchen 

1.5. Делатност Производња и  трговина готовим 

производима. 

1.6. Правни статус у Р. Србији Оснивање сестре компаније у Р. Србији 

Компанија ,, Develey Senf & Feinkost GmbH'' је основана у Баварској са седиштем у 

Минхену. У Немачкој и широм света проширила је своје баварске корене и данас је једна 
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од водећих произвођача Сенфа, прелива и сосева са извозом на више од 65 светских 

тржишта. Компанија је основана 1845. године у Минхену. Данас Компанија располаже 

широком лепезом производа. Немачки специјалитети су широко доступни под називом 

Develey преливи, сосеви, салате и кисели краставци. Develey је водећи баврски сенф бренд 

и лидер на тржишту у паковању прелива. Ови производи су аутентични, високо квалитетни 

и представљају немачки специјалитет. Компанија је од 1971. године генерални добављач 

,,Мекдоналдсу'' (McDonald‘s)  који је компанија и бренд светског имена. Компанија има 

своја представништва у Италији и Пољској и званични је заступник неколико европских 

зачинских брендова који су део ,, Develey'' групе од којих се издвајају: 

 Reine de Dijon 

 Mautner Markhof 

 Löwensenf 

 Bautz‘ner 

 Specht, Snico, Kand, и Fersan. 

,, Develey'' је ексклузивни дистрибутер светских брендова, као сто су TABASCO®, 

Kikkoman, Patak‘s, Del Monte и Gatorade у неколико земаља света. 

 

 

6.2 Портфолио инвеститора 

 

  

 Основни инвестициони план у изградњу дистрибутивно складиштног центра за 

откуп, руковање и складиштење пољопривредним производима и формирање површина-

парцела за узгој и производњу одређене врсте краставаца корнишона по најновијим 

врхунским технологијама, биће реализован кроз две  фазе и то:  

 

 Прва фаза – Сакупљачка-сировинска база- Подразумева  изградњу и инсталацију 

пословних капацитета и то: Пословни објекат од 1000м2 са канцеларисјком 

простором и простором за откуп и складиштење сировина и инсталацију опреме за 

руковање, чување, складиштење и дистрибуцију пољопривредним производима.  

Дакле прва фаза подразумева инвестициону активност у изградњу дистрибутивно 

складиштног центра за откуп, руковање и складиштење полјопривредних производа 

и формирање засада индустријког краставца на укупној површини до 80 ха. У овој 

фази инвеститор је обезбедио сопствена инвестициона средства у износу од 

1.029.000,00 Евра за трошкове нове инвестиције и 182.000,00 Евра за обртни капитал. 

Такође инвеститор је обезбедио финансијска средства за директно финансирање 

формирања засада и кредитирање произвођача у производњи сировине – 

индустријског краставца корнишона. Укупна директна улагања у првој фази 

инвестиције износе 1.211.000,00 Евра. 

 

 Друга фаза – Прерађивачка фаза – Подраземева изградњу производних капацитета 

након формирања сировинске базе. Ова фаза подразумева производњу слатког и 

киселог краставца корнишона по немачким стандардима за тржишта Европе и Азије. 
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VII.  МОДЕЛ ОТУЂЕЊА 

 

 

7.1 Предложени услови и износ умањења  

 

 У складу са чланом 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 

тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 

непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015)),  Скупштини града Лесковца 

предлажемо отуђење грађевинског земљишта  без накнаде  по основу економских ефеката 

инвестиције/пројекта који се реализује у неразвијеној јединици локалне самоуправе. 

Економски ефекти  пројекта су повећање броја стално запослених – 50 нових радних места 

и до 150 радника сезонски запослених на одређени временски период, изградњу мреже 

коопераната кроз директно финансијско финансирање производње индустријског краствца 

уз гарантовани откуп и цену откупа што посебно доприноси сигурности пласмана 

пољопривредних производа. Сама инвестииција утиче на увећање прихода Републике и 

јединице локалне самоуправе, запошљавање, развој, производњу и пласман 

пољопривредног производа, заштиту животне средине а од посебног је значаја увођење 

инвеститора у простор ,, Зелене зоне север'' као основ за привлачење нових инвеститора и 

економске оправданости и ефективности улагања средстава града и донатора у формирање 

зоне. 

 

Предлог износа умањења вредности грађевинског земљишта у индустријској зони 

север ,, Зелена зона'' инвеститору ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ Минхен, 

Немачка, сестра компанија основана у Републици Србији. 

 

ИЗНОС УМАЊЕЊА: 

 

1. Тржишна вредност грађевинског земљишта површине 1 ха према утврђеној процени 

Министарства финансија, пореска упрва, филијала у Лесковцу бр. 353/15-04 од 

23.06.2015. године: 

                      10.000 м2(1 ха) x 1.810,05 дин/м2 =  18.100.500,00 РСД  

 

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

 

3. Износ умањења као разлика између утврђене тржишне вредности површине 

грађевинског земљишта у Зеленој зони и новчаног износа одређеног Уговором о 

отуђењу: ...................................................................18.100.500,00 РСД 
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VIII  ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА И ГАРАНЦИЈЕ 

 

 

8.1. Обавезе стицаоца права над грађевинским земљиштем 

 

 Стицалац права својине је ,, DEVELEY Senf & Feinkost GmbH’’ Минхен, Немачка,  

(новооснована сестра компанија у Републици Србији) се обавезује: 

 

 да по добијању сагласности Владе Републике Србије оснује сестру копанију у 

Србији, са седиштем у Лесковцу у складу са законима Републике Србије. 

 да након потписивања уговора о отуђењу грађевинског земљишта у својини града 

Лесковца, у свему поступи у складу са уговором, писмом о намерама бр. 5657 од 

06.10.2015. године и сачињеном бизнис плану инвестиционих улагања у изградњу 

дистрибутивно складиштног центра за откуп, руковање и складиштење 

пољопривредним производима бр. 7066 од 12.11.2015. године, односно да изведе 

радове на изградњи објекта и инсталацију  техничко-технолошких капацитета.  

 -Обавеза инвеститора је да обезбеди финансијка средства у износу од 1.211.000,00 

ЕУР за реализацију ивестиције. 

R.br. Ulaganja količina EUR 

1 Izgradnja objekta i prilaznih saobraćajnica unutar 

parcele. 1 130.000,00 

2 Linija za preradu, klasifikaciju i pakovanje  sa 

prijemnim manipulativnim prostorom - izgradnja 1 230.000,00 

3 Instalacija opreme za skladištenje, čuvanje i 

pothladu sirovina – izgradnja skladišta 1 70.000,00 

4 

Nabavka osnovnih sredstava za proizvodnju 

(traktor, platforme za branje, sejalica, transportna 

sredstva i dr.) ukupno 250.000,00 

5 

Generator za proizvodnju el.eneregije 1 20.000,00 

6 Ulaganje u opremu, alate, semena i tehnološka 

sredstva za formiranje zasada na površini od 50 ha ukupno 284.000,00 

7 

Opremanje kancelarija i kancelarijska oprema  ukupno 10.000,00 

8 Obezbeđenje objekta – zaštitna ograda i video 

nadzor - izgradnja ukupno 35.000,00 

A 

Troškovi nove investicije  1.029.000,00 

B 

Trajno obrtna sredstva  182.000,00 

 

UKUPNO (A+B)   1.211.000,00 

 

- да радове на изградњи објекта и  инсталацију опреме за отпочињање пословних 

активности изведе у првој години века пројекта, односно  најкасније 12 месеци од 

дана потписивања уговора о отуђењу грађевинског земљишта . 

- да запосли најмање 50. радника на неодређено време у првој години 

имплементације пројекта према спецификацији и профилу потребне радне снаге. 
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- да формира засаде према плану на одређеној површини земљишта, односно на 

површини пољопривредног земљишта у својини града Лесковца од 20-30 ха. 

- да формира засаде на површини до 50 ха који ће правно путем уговора бити 

сачињени са пољопривредним произвођачима и на тај начин формирати мрежу 

произвођача сировина са циљем оснивања стабилне сировинске базе. 

 - да по потреби ангажује одређен број сезонских радника по основу уговора о раду 

на одређено време у току века пројекта 2017-2020 година (максимално до 150 

запослених у периоду од три године). 

- Да у складу са законским прописима исплаћује финансијске обавезе према 

запосленима (зараде) и добављачима. 

- Да у веку пројекта одржава оптимални број радника (50 радника) и планирану 

годишњу производњу индустријског краставца - корнишона. 

- да у периоду од најмање три године након истека века пројекта неће смањивати 

број радника. 

- да послује друштвено одговорно и да ће користити савремене технологије са 

аспекта утицаја пословања на животну средину. 

- да ће своје пословање обављати према прописима који се примењују Републици 

Србији. 

- да наведено грађевинско земљиште неће отуђити, издавати, њиме трговати, нити 

користити као гаранцију за обезбеђење финансијских средстава код финансијских 

институција и пословних банака.  

 

 

8.2. Обавеза обезбеђења гаранције стицаоца права својине 

 

 

 По добијању сагласности Владе Републике Србије, за испуњење уговорних обавеза, 

обавеза је стицаоца права својине на грађевинском земљишту да обезбеди банкарску 

гаранцију на износ  процењене тржишне вредности грађевинског земљишта, а најкасније 

до момента овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

 

Напомена: Све обавезе инвеститора, гаранције, као и услове под којима се уговор о 

отуђењу може раскинути ако се инвеститор не придржава планиране динамике инвестиције 

потребно је инкорпорирати у уговору о отуђењу грађевинског земљишта  који ће бити 

потписан након давања сагласности Скупштине Града Лесковца и сагласности Владе 

Републике Србије.  
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IX. ЕЛЕМЕНТИ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

 

9.1. Економско – финансијска анализа инвестиције 

 

 

9.1.1. Анализа економске исплативости пројекта 

 

 

На основу поднетог бизнис плана бр. 7066 од 12.11.2015. године извршена је 

финансијско-економска анализа инвестиције, са аспекта саме инвестиције односно 

становишта пројекта, у циљу њене провере. Економско Финансијска анализа 

пројектних активности новоосноване компаније Develey Senf & Feinkost GmbH у 

Србији, урађена је на основу важеће методологије за оцену оправданости и 

ефикасности улагања. Извршена је провера ,, Инвестицијске идеје'', анализа 

рентабилности, проблематика извора финансирања, оцена ефикасности инвестирања 

рађена је за случај ,, новог пројекта'', извршена је анализа улазних и излазних величина 

по ценама важећим у новембру 2015. године. На основу пројектованог биланса успеха, 

економског и финансијског тока извршена је оцена ефикасности пројекта и 

исплативости инвестиције (статички и динамички показатељи). Идентификовани су 

додатни утицаји на запошљавање и искоришћење слободних ресурса. Методологија 

коришћена за нове пројекте значи да је код утврђивања ефикасности и ефективности 

улагања више наглашен аспект самог  пројекта у односу на аспект инвеститора. У оцени 

ефикасности коришћени су оштрији критеријуми. 

 

9.1.2. Финансијско економска и тржишна оцена пројекта 

 

Статичка оцена економске ефикасности пројекта односи се на последњу (5 годину) 

годину пројекта. 

 

Рентабилност 

Стопа рентабилности инвестиције = 591.936,00 / 1.211.000,00 x 100 = 48,879% 

Стопа рентабилности је већа од 1. Сходно томе, може да се констатовати да је 

Инвестициони пројекат рентабилан (што значи да су приликом експлоатације пројекта 

покривени извори финансирања и преко тога остварена је "зарада"). 

 

 

Акумулативност  

Стопа акумулативности = 591.936,00 / 2.520.000,00 к 100 = 23,489% 
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Стопа акумулативности је већа од 1. Сходно томе, може да се констатовати да је 

Инвестициони пројекат акумулативан (што значи да је приликом експлоатације пројекта 

покривена цена извора финансирања и преко тога остварена је "зарада"). 

 

Економичност  

Коефицијент економичности = 2.520.000,00 / 1.823.605,00 = 1, 382 

Коефицијент економичности је већи од један, што Указује на чињеницу да су укупни 

примици већи од укупних издатака. Сходно томе, може да се констатовати да је 

Инвестициони пројекат економичан (што значи да је исплатива инвестиција) 

 

Динамичка оцена Економске ефективности пројекта, вршена је на бази економског 

тока пројекта.  

Нето садашња вредност пројекта 

Нето садашња вредност пројекта након реализације је позитивна So= 1.782.032,00 EUR то 

је пројекат прихватљив са аспекта рентабилности пројекта. 

 

 Интерна стопа рентабилности 

Дисконтна стопа за коју је нето садашња вредност пројекта једнака 0 (нули), интерна стопа 

рентабилности пројекта (IRR) износи 71,92. Стопа задовољава критеријум јер је 

IRR>10,00% дисконтоване стопе. Са становишта интерне стопе рентабилности као 

елиминационог критеријума оправданости инвестиције, овај пројекат је прихватљив. 

 

 Време повраћаја улагања 

Период повраћаја инвестиционих улагања  Tp=4,1 краћи је од економског века пројекта 

Тn=5 година из тога следи да  критеријум за оцену пројекта задовољава јер Tp<Tn. 

 Праг рентабилности 
У оквиру анализе осетљивости инвестиције, праг рентабилнсти инвестиције као 

елиминациони критеријум задовољава. 

 

ЗБИРНА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА: 

 

 Економско финансијска тржишна анализа инвестиције извршена са аспекта ,, новог 

пројекта'' постиже задовољавајући ниво акумулације у веку пројекта, пројекат је ликвидан 

у свим годинама пројекта. Пројекат је економичан. Пројекат остварује допунске учинке. 

Тржишту нуди специјализован објекат, нова знања у производњи индустријксог краставца 

корнишона и примену агротехничких мера по најновијим технологијама са обезбеђеним 

пласманом и гарантованим откупним ценама. Пројектом се обезбеђује финансирање 

пољопривредних произвођача за формирање засада. Пројекат Обезбеђује продуктивно 

запошљавање кроз стални радни однос и индиректно запошљавање од 500-800 запослених 

у производњи засада. Пројекат је исплатив са свих аспеката. 
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9.2. Економска анализа очекиваних трошкова и користи 

 

 

9.2.1. Очекивани трошкови 

 

 

Очекивани трошкови отуђења грађевинског земљишта представљају износ умањења 

вредности грађевинског земљишта. С обзиром да се у конкретном случају ради о отуђењу 

грађевинског земљишта без накнаде, очекивани трошкови (у форми изостајања наплате  

прихода по основу продаје наведеног земљишта у својини града Лесковца) износе 

18.100.500,00 динара односно 149.620,00 ЕУР.   

 

 

 

9.2.2. Очекиване користи 

 

 

Инвеститор је изразио спремност да изгради пословни објекат са административним 

простором, производним погоном и складиштем за потребе обављања делатности. Укупна 

површина објекта минилнно износи цца 1000 м2 и запосли нових 50 радника уз ангажовање 

одређеног броја сезонских радника у току године. Вредност планиране инвестиције – 

улагања у изградњу пословног објекта, набавку и инсталацију опреме и основних средстава 

износи 1.211.000,00 ЕУР. Ово улагање се односи на капацитете потребне за формирање прве 

фазе плана инвестиције односно формирања сировинске-сакупљачке фазе, након чега ће , у 

зависности од сталне расположивости сировина, инвеститор одлучити о додатним 

улагањима у прерађивачку фазу чију је вредност инвестиције пројектовао у висини од 1,3 

до 1,5 милиона евра. Ради формирања сировинске базе, као предуслова за имплементацију 

друге – прерађивачке фазе, инвеститор планира закуп пољопривредног земљишта у јавној 

својини  (20-30ха у току века пројекта). Инвеститор ће закључити уговоре о производњи 

индустријског краставца корнишона са пољопривредним произвођачима и то појединачно 

са сваким уговарачем за минималну површину земљишта 0,1ха коју ће финансијски 

подржати са 700 ЕУР-а. Формирање сировинске базе, засада индустријског краставца 

прерачунато на план инвеститора до 80ха засада (30 ха у закупу и 50ха по уговору са 

произвођачима) захтева директна улагања у износу од око 400.000,00 евра, од чега на име 

закупа пољопривредног земљишта у јавној својини, очекивани приход града износи око 

15.000 евра на петогодишњем нивоу. 
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На основу приложеног инвестиционог плана- бизнис плана бр. 7066 од 12.11.2015. године 

сачињена је димачка пројекција биланса успеха за период пројекта након изградње објекта.  

 

 

Projektovani Bilans Uspeha                                                                 u EUR 

Opis 

rashoda 

 

Godine ekonomskog veka projekta nakon izgradnje objekta 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Elementi      

PRIHODI 1.080.000,00 1.800.000,00 2.160.000,00 2.340.000,00 2.520.000,00 

Prihodi od 

prodaje 

 

1.080.000,00 

 

1.800.000,00 

 

2.160.000,00 

 

2.340.000,00 

 

2.520.000,00 

RASHODI 604.225,00 780.025,00 895.185,00 941.521,00 1.033.605,00 

Materijal 170.400,00 284.000,00 340.800,00 369.600,00 441.000,00 

Tr.energije 10.000,00 11.000,00 12.200,00 13.600,00 14.500,00 

Zarade 267.000,00 267.000,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 

Amortizac 47.550,00 47.550,00 47.550,00 47.550,00 47.550,00 

Nem.troš. 33.775,00 47.475,00 53.335,00 56.401,00 60.775,00 

Usluge 75.500,00 123.000,00 147.600,00 160.670,00 176.080,00 

Operativni 

profit 
475.775,00 1.019.975 1.264.815,00 1.398.479,00 1.486.395 

fin.rashodi 

i krediti za 

farmere 

 

210.000,00 

 

350.000,00 

 

520.000,00 

 

655.000,00 

 

790.000,00 

Profit pre 

oporezivanja 
265.775,00 669.975,00 744.815,00 743.479,00 696.395,00 

Porez na 

dobit 

39.866,00 100.496,00 111.722,00 111.521,00 104.459,00 

DOBITAK 

/GUBITAK 
225.909,00 569.479,00 633.093,00 631.958,00 591.936,00 

Dobit/Prihod 20,91% 31,63% 29,31% 27,01% 23,48% 

 

Увидом у пројектовани биланс успеха закључујемо да инвестиција у свим годинама века 

пројекта остварује позитивне примитке, па чак и у првој години инвестиције. Са аспекта 

прихода-користи које од обављања пословне делатности остварују Република и јединица 

локалне самоуправе, сви показатељи су позитивно корисни. 
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 Структура планиране радне снаге: 

OSOBLJE Broj uposlenh Mesečna primanja Ukupna primanja 

UPRAVA / ADMINISTRACIJA 

Generalni direktor 1 1,500 1,500 

Komercijala  2 550 1.100 

Magacin – Blagajna 2 400 800 

Vozač 2 350 700 

Ukupno menadžment 7 2.800 4.100 

PROIZVODNJA 

Agroinženjeri 5 800 4.000 

Menadžer proizvodnje  1 700 700 

Kontrola kvaliteta 

menadžer 
1 700 700 

Tehničar održavanja 

opreme 
1 500 500 

Radnici 35 350 12.250 

Ukupnо proizvodnja 43 3.050 18.150 

Ukupno osoblje 50 5.850 22.250 

Инвеститор планира запошљавање до 150 запослених сезонских радника на одређено време 

у току века пројекта почев од треће године од изградње објекта са  месечном зарадом од 

350 ЕУР.  

План запошљавања радника на неодређено време и сезонских радника по уговору на 

одређено време. 

Tabela: Plan zapošljavanja radnika                                                                         u EUR 

Особље 

 

Godine ekonomskog veka projekta nakon izgradnje projekta 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Stalno zaposleni  50 50 50 50 50 

Sezonski radnici  - - 50 50 50 

Ukupno 50 50 100 100 100 

Obračun mesečnih primanja sezonskih radnika 

 - - 50 50 50 

Mesečna primanja - - 350 350 350 

Ukupna primanja  sez. 

radnika mesečno-bruto 

  17.500,00 17.500,00 17.500,00 
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Обрачун бруто зарада у току века пројекта: 

Tabela: Obračun bruto zarada                                                                                            u EUR 

Opis 

rashoda 

 

Godine ekonomskog veka projekta nakon izgradnje projekta 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Generalni direktor 9.000,00 18.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 

Komercijala  6.600,00 13.200,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 

Magacin – Blagajna 4.800,00 9.600,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 

Vozač 4.200,00 8.400,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 

Agroinženjeri 24.000,00 48.000,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 

Menadžer proizvodnje  4.200,00 8.400,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 

Kontrola kvaliteta 

menadžer 

 

4.200,00 

 

8.400,00 

 

9.240,00 

 

9.240,00 

 

9.240,00 

Tehničar održavanja 

opreme 

 

3.000,00 

 

6.000,00 

 

6.600,00 

 

6.600,00 

 

6.600,00 

Radnici 73.500,00 147.000,00 161.700,00 161.700,00 161.700,00 

I -Ukupno zarade 

stalno zaposlenih 

133.500,00 267.000,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 

Sezonski radnici - - 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

II – Ukupno zarade 

zaposlenih na određeno 

- - 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

III – UKUPNO 

ZARADE I+II 

133.500,00 267.000,00 503.700,00 503.700,00 503.700,00 

Пројектовани трошкови радне снаге у економском веку пројекта подразумевају раст зарада 

у трећој години пројекта од 10%. за запослене по уговору на неодређено радно време док 

су зараде запослених на одређено радно време, рачунате фиксно за период ангажовања 

радника у току године. У првој години пројекта обрачунате су зараде запослених за 6 

месеци односно за период рада у години након изградње објекта (6 месеци у првој години 

је предвиђено за изградњу објекта) 

Обрачун просечне бруто зараде у току века пројекта: 
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Просечна месечна бруто зарада обрачуната је на основу података из бизнис плана 

инвеститора о броју запослених и планираних исплата на име зарада запосленима и 

финансијским расходима за ангажовање радне снаге на одређено време.  

Обрачун Бруто: 

Opis Godine nakon završetka projekta 

  I II III IV V 

Bruto zarade, ukupno godišnje 

u EUR 

133.500,00 267.000,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 

Prosečna bruto zarada po 

zaposlenom godišnje u EUR 445,00 445,00 489,50 489,50 489,50 

Prosečna bruto zarada po 

zaposlenom godišnje u RSD 53.834,00 53.834,00 59.218,00 59.218,00 59.218,00 

Prosečna bruto zarada 

sezonskih radnika u EUR ---- ----- 350,00 350,00 350,00 

Prosečna bruto zarada 

sezonskih radnika u RSD ---- ---- 42.342,00 42.342,00 42.342,00 

 

У обрачуну је за конверзију валута коришћен курс евра на дан 14.11.2015. године, односно 

1 ЕУР = 120,976 динара. 

 

 

Обрачун Нето: 

 

У испод приложеној табели обрачуната је вредност пореза и доприноса збирно по годинама 

на основу елемената бруто зараде. Нето зарада представља износ који запослени прими на 

руке након одбијања пореза и доприноса. 

Tabela: Obračun poreza i doprinosa                                                                                                            u EUR 

Godina BRUTO 

ZARADA 

PIO 26% Zdrav. 

osiguranje 

10.30% 

Doprinos 

nezaposlenost 

 1.5% 

Porez na 

zarade 

 10,00% 

NETO ZARADA 

I 133.500,00 29.440,00 16.662,00 1.698,00 10.180,00 80.520,00 

II 267.000,00 58.881,00 23.326,00 3.396,00 21.503,00 159.894,00 

III 503.700,00 78.654,00 31.160,00 4.538,00 43.812,00 345.538,00 

IV 503.700,00 78.654,00 31.160,00 4.538,00 43.812,00 345.538,00 

V 503.700,00 78.654,00 31.160,00 4.538,00 43.812,00 345.538,00 

  1.911.600,00 324.283,00 133.468,00 18.708,00 163.119,00 1.277.028,00 
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Порез на зараде који остаје локалним самоуправама представља највећи и најзначајнији 

појединачни директни јавни приход локалног буџета од реализације инвестиције и дели се 

80:20 у корист града Лесковца са Републиком. 

                                                                                                                                                             

          u EUR 

Opis Godine nakon završetka objekta 

 I II III IV V 

Porez na zarade 8.144,00 17.202,40 35.050,00 35.050,00 35.050,00 

Ukupno 8.144,00 17.202,40 35.050,00 35.050,00 35.050,00 

UKUPNO POREZ NA ZARADE 130.496,00 
Укупни приходи  града Лесковца по основу пореза на зараде за укупан, петогодишњи век 

пројекта износе 130.496,00 ЕУР.  

 

Напомена: У оквиру прихода од пораза на зараде обрачунат je приход од пореза на зараде 

запослених на одређено време што  представља значајан приход граду. 

 

На бази података из бизнис плана инвеститора, процењени су и остали изворни приходи и 

директни приходи од реализације инвестиције које остварује јединица локалне самоуправе.  

Opis  Iznos 

  din ЕУР 

1. Porez na imovinu 346.354,00 2.863,00 

2. Naknada za zaštitu životne sredine 22.502,00 186 

3. Komunalna taksa-firmarina 92.183,00 762 

4. Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini RS 

– 30 ha (procena 0,25 EUR/m2 zemljišta=7.500,00 EUR) 

odnos 60:40 u korist Republike. 362.928,00 3.000,00 

Ukupno 823.967,00 6.811,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Очекивани јавни приходи у буџету града Лесковца о инвестиције 

 

У ЕУР. Век пројекта- 2016-2020 

Назив прихода 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Укупно у 

току века 

пројекта 

 ОЧЕКИВАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

Порез на зараде  
8.144,00 17.202,40 35.050,00 35.050,00 35.050,00 

130.496,00 

Порез на имовину 2.863,00 2.863,00 2.863,00 2.863,00 2.863,00 14.315,00 

Комунална такса на 

истицање фирме 
762,00 762,00 762,00 762,00 762,00 

 

3.810,00 

Накнада за зашт. жив. 

средине 
186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 930,00 

Приходи од давања у 

закуп пољ. земљишта у 

јавној својини. 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 
15.000,00 

УКУПНО   14.955,00 24.013,40 41.861,00 41.861,00 41.861,00 164.551,00 

 

 

Укупни очекивани  јавни приходи буџета Града у периоду од 5 година од завршетка 

објеката износе 164.551,00 ЕУР. Приходи не седрже допринос за уређење грађевинског 

земљишта јер је одговарајућом Одлуком Скупштине Града предвиђено ослобађање плаћања 

за улагања у објекте намењене производним делатностима, као ни приходе од пореза на 

пренос апсолутних права који се не обрачунава и плаћа кад је обвезник јединица локалне 

самоуправе (Закон о порезу на имовину). 

 

На основу рекапитулације прихода – поређења показатеља остварених користи у односу на 

очекиване трошкове, закључујемо да очекиване користи града од реализације инвестиције 

остварују значајно већи износ прихода у односу на очекивани трошак у виду процењене 

вредности грађевинког земљишта у јавној својини. Овим је испуњен услов из члана 10. 

Уредбе да износ умањења тржишне вредности цене не може бити већи од очекиваног износа 

увећања јавних прихода по основу реализације пројекта. Како су очекиване користи 

(164.551 ЕУР) значајно веће од очекиваних трошкова (149.620 ЕУР) економски је 

оправдано отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града БЕЗ НАКНАДЕ. 
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9.3. Утицај на буџетске приходе града Лесковца 

 

 

Уредбом Владе Републике Србије дефинисана је обавеза сагледавања ефеката јавних 

прихода по основу реализације инвестиције на буџетске приходе локалне самоуправе.  

 

Утицај на буџетске приходе Града Лесковца сачињен је у односу на остварене приходе 

буџета града Лесковца за 2014. годину. 

 

                                                                                                       - у динарима (РСД) 

    О  п  и  с Буџет Града 

Јавни приходи од 

инвестиције 

Приходи од 

инвест. у односу 

на буџет у % 

 

остварено 

2014.г. 

Прва 

година Све године 

Прва 

година 

Све 

године 

Порез на зараде 958,594,436 985.229 15.786.884 0,10 1,65 

Порез на имовину - правна 

лица 69,004,409 346.354 1.731.771 0,50 2,51 

Накнада за заштиту 

жив.сред. 31,825,622 22.501 112.508 0,07 0,35 

Комунална такса - 

фирмарина 52,700,033 92.184 460.918 0,17 0,87 

У к у п н о: 1,112,124,500 1.446.268 18.092.081 0,84 5,38 
Извор: Одлука о завршном рачуну буџета Града Лесковца за 2014. годину 

  

Упоређујући приходе остварене у току и након реализациије пројекта у односу на остварене 

приходе буџета града Лесковца у фискалној 2014. години закључујемо да ивестиција 

остварује позитиван утицај на раст буџетских прихода и то:  

- Пројектовани приходи од пореза на зараде у првој години након реализације пројекта 

представљају 0,10 % остварених прихода на зараде у буџету Лесковца за 2014. годину 

односно 1,65% након реализације пројекта, 

- Пројектовани приходи од пореза на имовину  у првој години реализације пројекта 

представљају 0,50% остварених прихода по основу пореза на имовину у буџету града 

Лесковца у 2014. години, односно 2,51% након реализације пројекта , 

- Пројектовани приходи од накнаде за заштиту жив. средине  у првој години реализације 

пројекта представљају 0,07% остварених прихода по овом основу у буџету града Лесковца 

у 2014. години, односно 0,35% након реализације пројекта , 

- Пројектовани приходи од комуналних такси-фирмарина  у првој години реализације 

пројекта представљају 0,17% остварених прихода по овом основу у буџету града Лесковца 

у 2014. години, односно 0,87% након реализације пројекта , 

 

Укупни јавни приходи од реализације инвестиције у односу на збир одговарајућих 

остварених буџетских ставки у буџету града Лесковца у 2014. години износе 0,84 % у првој 
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години, односно  5,38 % за свих 5 година након реализације пројекта. Из показатеља 

закључујемо да се реализацијом пројекта унапређује локални економски развој, што је у 

складу са чл. 9. став 3.  Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 

односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности 

(''Сл. гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015) на основу које локалне самоуправе са више од 

100.000 становника могу отуђити грађевинско земљиште у јавној својини у индустрисјким 

зонама без накнаде за изградњу објекта из члана 7. став.1. тачка 1. ове Уредбе. 

 („Пројекти локалног економског развоја из члана 7. став 1. тачка 1. наведене Уредбе су 

пројекти који су од посебног значаја за реализацију привредног развоја Републике Србије 

и локалног економског развоја, односно објекти у функцији реализације инвестиционог 

пројекта којим се унапређује локални економски развој). 

 

 

 

9.4. Утицај на приходе локалног јавног и комуналног сектора 

 

 

Осим буџетских прихода, реализација инвестиције позитивно утиче на раст прихода јавно-

комуналних предузећа од обављања комуналне делатности и то:  

 

                                                                                                       -  ЕУР 

   Опис Године након завршетка објекта  Укупно 

  1 2 3 4 5   

Вода и канализација 
3.450 3.450 3.795 3.795 4.200 18.690 

Изношење смећа 
2.400 2.400 3.500 4.000 4.000 16.300 

 УКУПНО 5.850 5.850 7.295 7.795 8.200 34.990 

 

Очекивани приходи од обављања деланости јавно комуналних предузећа у периоду од 5 

година од момента завршетка објекта износе 34.990 ЕУР. Осим наведених прихода, могу се 

очекивати и приходи по основу наплате једнократних прихода локалних јавних и 

комуналних предузећа (таксе, накнаде и услови јавних предузећа у поступку издавања 

грађевинске и употребне дозволе, као и прикључци на комуналну инфраструктуру) које у 

овом тренутку није могуће довољно прецизно проценити. 
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9.5. Утицај на развој и раст пољопривредне производње 

 

 

 Реализацијом инвестиције постиже се значајно повећање пољопривредних 

површина под засадом и раст производње индустријског крастваца корнишона у локалној 

пољопривредној производњи и то: 

 Формирање засада по годинама у току инвестиције и после инвестиције 

 

Tabela: Tablica formiranja zasada po godinama u hektarima (ha) 

opis 2016 2017 

 

2018 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Površina zemljišta 

u javnoj svojini 

pod zakupom 

20 30 30 30 30 30 30 30 

Površina zemljišta 

po ugovoru sa 

polj. proizvođač. 

 

10 

 

20 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

60 

Ukupno 30 50 60 65 70 75 80 90 

Приказ површина под засадом по годинама 

Tabela: Planirani prinosi  za period 2016-2020. godina 

Proizvodnja 

kornišona po 

godinama u veku 

projekta (5 godina) 

2016-2020 

jedinica 

mere 

površina 

zemlj. 

pod 

zasadom 

u (ha) 

Prinos  

t/ha 

Obim 

proizvodnje  

(t) 

 

2016.  tona (t) 30 120 3.600 

2017.  tona (t) 50 120 6.000 

2018. tona (t) 60 120 7.200 

2019. tona (t) 65 120 7.800 

2020. tona (t) 70 120 8.400 

Ukupno    33.000 

Пројектована производња по хектару земљишта под засадом 

Приходи буџета града од давања у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини 

детаљно су приказани у очекиваним приходима на страни 24 и 25 Елабората. 

Приходи пољопривредних произвођача по основу уговора о производњи индустријског 

краставца корнишона са компанијом ,, Develey,, прорачунати су за површину према таблици 

формирања засада следећом методологијом: 

За обрачун је узета површина од 1000 м2 (0,1ха) или 700 метара дужних (м')  што 

представља просечну површину земљишта пољопривредних произвођача. Очекивани 

принос (10кг/м') 7000 кг=3.185 ЕУР. Трошкови производње, брања, слања и друго износе 

1800 ЕУР од чега компанија ,, Develey,, обезбеђује 700 ЕУР за семени материјал,хемијска 

средства и формирање засада. То значи да би на овај начин производње, трочлано 

газдинство могло да заради око 2000 ЕУР по сезони. Применом описане методологије 

производње, пољопривредни произвођачи који закључе уговор са компанијом у првој 

години остварили би зараду од око 200.000 ЕУР (површина од 10 ха) у другој око 400.000 

ЕУР (површина од 20 ха), у трећој 600.000 ЕУР и тако даље према наведеној таблици 
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формирања засада под уговором, што је приход који значајно утиче на развој и финансијску 

сигурност локалних пољопривредних произвођача и пољопривредног тржишта. На овај 

начин постиже се сигурна потражња за овим производом и гарантује откупна цена односно 

пласман пољопривредног производа. 

 

 

9.6. Утицај на буџетске приходе Републике Србије.  

 

 
у ЕУР 

О  п  и  с Године након завршетка објеката Укупно 

  1 2 3 4 5   

1. Порези и доприноси из 

бруто зарада 49.836,00 89.903,00 123.114,00 123.114,00 123.114,00 509.081,00 

2. Порез на добит 
39.866,00 100.496,00 111.722,00 111.521,00 104.459,00 

458.064,00 

Укупно 89.702,00 190.399,00 234.836,00 234.635,00 227.573,00 977.145,00 

 

Процена утицаја инвестиције на приход буџета Републике Србије сагледан је прецизно по 

основу пореза и доприноса из бруто зарада и пореза на добит компаније. Приходе буџета 

Републике Србије по основу ПДВ-а и по основу царина није могуће прецизно обрачунати и 

исказати. ПДВ се исказује по основу оствареног промета роба и услуга у земљи и увоза робе 

из иностранства. Порези од царина се обрачунавају на увоз робе из иностранства у складу 

са законом.  

Анализирајући утицај инвестиције на раст буџетских прихода закључујемо да приходи по 

овом основу расту и остварују позитивне примитке током свих година пројекта, односно 

увећавају приходе буџета Републике у току реализације пројекта за укупан износ од  

977.145,00 ЕУР. 

 

 

9.7.  Социјални и други ефекти 
 

 

 Социјални ефекти сагледани су са аспекта запошљавања као утицаја реализације 

инвестиције на смањење незапослености. Број стално запослених (50 стално запослених) и 

број запослених по уговору на одређено време у току инвестиционог циклуса (до 150 

запослених на одређено време) је у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под 

којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени 

мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 

размене непокретности (,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015) којом је предвиђено  да 

инвестиција остварује запосленост од минимално једног запосленог на неодређено на 

свака два ара отуђеног земљишта (члан 9. став 4. Уредбе) што инвестиција запошљавањем 

50 радника на неодређено време задовољава. 

 

 У друге ефекте сврставамо утицај реализације инвестиције на очување и заштиту 

животне средине. Анализирајући податке достављеног бизнис плана инвеститора 
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закључујемо да инвеститор располаже савременим технологијама за третман производње. 

Производњу прати интерно и екстерно ангажујући екстерне званичне институте и 

лабораторије у Немачкој и то за све фазе процеса – од производње сировина до готовог 

производа. Инвеститор све производне локације сертификује интернационалним 

стандардима (International Food Standards IFS) а сви производи испуњавају највеће 

стандарде квалитета (Highest qualiti standards). Са овог аспекта закључујемо да инвестиција 

не утиче на загађење човекове околине. 

 

 

 

X.  ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ 
 

 

 

Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, 

бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у 

Европи од 15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним 

трошковима, Србија нуди и финансијску подршку инвеститорима у складу са Уредбом о 

условима и начину привлачења директних инвестиција. У случају улагања на територији 

града Лесковца (сврстан у трећу групу развијености локалних самоуправа), потенцијални 

инвеститори могу конкурисати за бесповратна средства по основу новог запошљавања 

најмање 40 радника и минимум 500.000 ЕУР оправданих улагања. Износи подстицаја су за 

Лесковац лимитирани на максимум од 5.000 ЕУР по новоотвореном радном месту. Такође, 

износ подстицаја у односу на висину оправданих трошкова ограничен је на до 50 % за 

велика, 60 % за средња и 70 % за мала предузећа. До сада су  СИЕПА и ресорна 

министарства спровела укупно 19 конкурса на којима је исплаћено укупно 280 милиона 

ЕУР бесповратних средстава. 

 

Фонд за развој Републике Србије на основу годишњих програма одобрава инвестиционе 

кредите, као и кредите за трајна обртна средства и ликвидност под знантно повољнијим 

условима у односу на комерцијално банкарство (нижа каматна стопа, дужи рокови отплате 

и грејс период). 

 

Послодавци могу да очекују финансијску подршку од Националне службе за запошљавање 

по основу: отварања нових радних места, програма обуке за познатог послодавца, 

запошљавања особа са инвалидитетом, особа ромске националности као и незапослених 

лица корисника социјалне новчане помоћи. 

 

Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ) се бави подстицањем и унапређењем 

извоза и развојем економских односа са иностранством и нуди следеће услуге: осигурање 

извоза, факторинг (кредитирање по основу будућих – недоспелих потраживања), 

краткорочно кредитирање и издавање гаранција. 
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Осим могућности да потенцијални инвеститори у Лесковцу дођу до грађевинског земљишта 

по ценама нижим од тржишних, односно без накнаде (у складу са одговарајућом Уредбом), 

у потпуности су ослобођени плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта 

уколико се улагања односе на производне и складишне објекте, простор намењен за 

гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и слично (чл. 11 Одлуке 

о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Сл. Гласник града Лесковца 

бр. 5/2015 од 27.03.2015. године. 

 

У складу са Локалним акционим планом запошљавања, Агенција за локални економски 

развој у сарадњи са Националном службом за запошљавање реализује програме и мере 

активне политике запошљавања у складу са потребама града, као што су: субвенције за 

отварање нових радних места, субвенције за самозапошљавање, програм стручне праксе код 

приватних послодаваца, програм обуке на захтев послодавца, као и програм стручне праксе 

за високошколце са просеком преко 9. 

У случају реализације инвестиционог пројекта од ширег значаја постоје и додатне 

могућности ослобађања  инвеститора од комуналне таксе за истицање назива фирме и 

накнаде за заштиту и унапређење животне средине у првих пет година, као и ослобађање 

од трошкова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу. Уколико град 

Лесковац не ослободи инвеститора пренамене земљишта, обавеза је инвеститора да изврши 

његову пренамену. 

 

Осим тога, град Лесковац потенцијалним инвеститорима обезбеђује пријатељско пословно 

окружење и брзо и ефикасно издавање свих услова, решења и дозвола неопходних за 

изградњу објеката из надлежности локалног јавног сектора, као и  логистичку подршку у 

циљу добијања субвенција од стране републичких органа, Службе за запошљавање и 

одговарајућих агенција које се баве субвенционисањем привреде. 
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XI.    ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ 

 

 

У претходним поглављима елабората утврђени су утицаји које инвестиција њеном 

реализацијом остварује у прилог економској оправданости отуђења грађевинског земљишта 

у јавној својини без накнаде у поступку непосредне погодбе (чл. 12. Уредбе). 

Осим аргумената изнетих у претходним поглављима у прилог оцене оправданости  отуђења 

грађевинског земљишта без накнаде, наводимо следеће: 

 

 Develey Senf & Feinkost GmbH је поверљива компанија и стабилан пословни партнер 

са дугом традицијом, изузетно поштована и цењена у пословном свету. Фокус 

компаније је квалитет који ће донети реалан посао и развој подручја и уједно 

испитати механизме пословања пружањем бенефита, искуства и подршке 

фармерима. 

 Develey Senf & Feinkost GmbH  је компанија која ужива светски углед, извози на 

преко 65 тржишта света, генерални је добављач Мекдоналдса и има годишњи промет 

преко 400 милиона евра. Има своја представништва у Пољској и Италији. 

 Доласком компаније ,,  Develey '' у Лесковац и ,, Зелену зону'' у перспективи се отвара 

значај повољности и сигурности улагања других компанија на простор зоне што ће 

ефектуирати – максимализовати значај локације као подручја од економског значаја 

за Републику Србију и град Лесковац. 

 Долазак компаније ,, Develey '' отвара могућност за долазак још две иностране 

фирме, партнера инвеститора,  

 компанија примењује највише светске стандарде у области квалитета производа, 

менаџмента, заштите природне и  животне средине и радном амбијенту. 

 

Приказ присутности инвеститора на светском тржишту 
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XII.  ЗАКЉУЧАК 

 

На основу података изнетих у Елаборату о елементима оправданости давања грађевинског 

земљишта у јавној својини без накнаде, може се закључити следеће:   

 

1. Економско – финансијска анализа из тачке 9.1 указује:    

Економско финансијска тржишна анализа инвестиције извршена са аспекта ,, новог 

пројекта '' постиже задовољавајући ниво акумулације у веку пројекта, пројекат је ликвидан 

у свим годинама пројекта. Пројекат је економичан.  

,,Пројекат остварује позитивне примитке током година пројекта, остварује позитивну 

добит и као такав, са аспекта саме пројекције, пројекат је исплатив'' 

 

 2. Економска анализа очекиваних трошкова и користи из тачке 9.2. указује: 

Очекивани трошкови града Лесковца по основу отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини без накнаде (изостајање прихода од продаје отуђеног земљишта) износе 149.620 

ЕУР а укупно очекивани јавни приходи града Лесковца од реализације инвестиције износе 

164.551,00 ЕУР. 
,,Пројекат остварује позитивну разлику у корист остварења јавних прихода у односу на 

изгубљени приход од продаје грађ. земљишта, то је по овом основу опреавдан са аспекта 

давања грађевинског земљишта у својини града Лесковца без накнаде. Реализацијом 

пројекта се унапређује локални економски развој (чл.7. став.1. тачка 1. Уредбе и чл.9. став 

3. Уредбе) 

 

 3. Утицај на буџетске приходе града Лесковца из тачке 9.3. указује: 

Буџетски приходи се увећавају сразмерно за више од 1% у односу на остварене приходе из 

ранијих година. Проценат увећања прихода након реализације инвестиције износи 5,38 % 

у односу на посматрани базни период (2014. година). 

Пројектом се сразмерно увећавају јавни приходи  то је са овог аспекта пројекат исплатив  

(чл.9.ст.1. и став 3. Уредбе). 

 

 4. Утицај на приходе локалног јавног и комуналног сектора из тачке 9.4. указује 

,, Реализацијом инвестиције се постиже раст прихода јавних комуналних предузећа од 

обављања комуналне делатности'' 

 

 5. Утицај на развој и раст пољопривредне производње из тачке 9.5. указује 

Реализацијом инвестиције постиже се значајно повећање пољопривредних површина под 

засадом, раст пољопривредне производње, сигуран пласман и гарантована цена. 

Инвестицијом се постиже упознавање са новим технологијама и финансијски јачају 

пољопривредни произвођачи. 

,, Са овог аспекта инвестиција је оправдана јер  остварује  нове вредности кроз производњу 

и пласман производа (чл.7. став.1. тачка 1. Уредбе)''. 
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 6. Утицај на буџетске приходе Републике Србије из тачке 9.6. указује 

Утицај инвестиције на раст буџетских прихода је позитиван. Приходи буџета Републике 

Србије од реализације инвестиције се увећавају у укупном износу  од  977.145,00 ЕУР. 

,, Са овог аспекта, инвестиција је оправдана. Приходи републичког буџета се сразмерно 

увећавају'' 

 7. Социјални и други утицаји из тачке 9.7. 

Реализацијом пројекта постиже се повећање запослености у граду за 50 стално запослених 

и  до 150 запослених на одређено време то је са аспекта запослености утицај инвестиције 

позитиван. 

У складу са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 

односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности 

(,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015) инвестиција остварује запосленост  минимално 

један (1) стално запослени на свака два ара отуђеног земљишта (члан 9. став 4. Уредбе) 

то је са аспекта запослености утицај инвестиције позитиван. 

,, Са овог аспекта, инвестиција је оправдана. Испуњен је услов из члана 9. став 4. Уредбе'' 

 

8. Остварене нето зараде ће засигурно великим делом бити утрошене у Граду 

Лесковцу по разним основама из чега ће у значајном обиму произаћи додатни ефекти по 

буџет Града и повећање потрошње са позитивним ефектима развоја. 

9. За реализацију пројекта, компанија уложе 1.211.000 ЕУР од чега ће значајан део 

бити за изградњу објеката са пратећом инфраструктуром, што ће довести до ангажовања 

домаће грађевинске оперативе. Из свега поменутог може се закључити да овај пројекат 

подстиче грађевинску индустрију чији развој представља и стратешки циљ Владе 

Републике Србије.   

10. Производни процес компаније засигурно захтева одређене услуге из области 

транспорта, одржавања објекта, исхране запослених и друго, што  омогућава развој малих 

и средњих предузећа и услужног сектора.    

 

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

отуђења грађевинског земљишта компанији ,, Develey Senf & Feinkost GmbH’’без накнаде, 

у сагласности са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 

односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности 

(,,Сл.гласник РС'', бр. 61/2015 и 88/2015).       
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