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ЈАВНИ ПОЗИВ 

ИНВЕСТИТОРИМА 

ДА УЛАЖУ У ГРАД ЛЕСКОВАЦ 

У ЗЕЛЕНУ ЗОНУ 
 

            Позивамо све заинтересоване привредне субјекте да искористе предности подстицаја 

које град даје будућим инвеститорима и нађу интерес да уложе своја средства у производне и 

друге објекте у Зеленој зони у Лесковцу. 

Проверите пословне подстицаје које нудимо и на обострано задовољство остваримо успешну 

сарадњу. 

Могу нам се јавити страни и домаћи инвеститори који су регистровани на територији 

републике Србије и измирили све пореске обавезе. 

 

 

Зелена зона Лесковац 
 

У намери да се обезбеде нове инвестиције у прерађивачкој индустрији пољопривредних 

производа у северном делу Лесковца, новим Генералним урбанистичким планом Лесковца од 

2010.-2020. год. планиран је простор за формирање зоне оваквог карактера. Граду Лесковцу 

предато је право коришћења на непокретности у државној својини без накнаде, 2010. год. на 

око 100 ha државног пољопривредног земљишта у циљу реализације пројекта "Зелена зона". 

(Републичка агенција за имовину Републике Србије). Зона је детаљније разрађена Планом 

генералне регулације 16 „Невена - Зелена зона„. Планским решењем део зоне западно од 

„раније пута М1„ у оквирној површини од 48,5 ha директно је разрађен планом генералне 

регулације. 

 

Зелена зона Лесковац налази се на међународном аутопута Е-75 Београд - Ниш – 

Скопље 

(путни и железнички коридор 10) и пружа се обострано у односу на раније „државни пут реда 

бр 1 (М1)”. Зона је удаљена од Београда 288 км, Ниша 45 км, од Скопља 156 км, од Софије 168 

км, а од аеродрома Ниш 49 км и оквирне је површине око100 ha. Улаз у зону је преко 

планиране кружне раскрснице на путу М1.  

 

Зелену зону Лесковац чини кат. парц. бр. 15029, површине 34ха88а05м2, њива 1 класе. 

Унутар  наведене  парцеле,  формираће  се  парцеле  површине  у  зависности  од жеље 

и  потреба инвеститора. Минимална површина парцеле формираће се тако да бруто  

површина приземља објеката који ће се градити на тој парцели износи: 40%. 

Максимална површина парцеле формираће се према објективним потребама у 

зависности од врсте делатности која ће се обављати у објектима који  се  граде на 

парцели (парцела која ће се дати у закуп).  

 

 

 

 

 

 

http://www.gradleskovac.org/
http://www.aler.rs/
mailto:office@aler.rs


 

2 

KABINET GRADONAČELNIKA                                                                 AGENCIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 

telefon: 016/200-804, fax: 016/255-522                                      telefon/fax: 00 381 16 216 961 

adresa: Pana Djukića 9-11, Leskovac                                                              adresa: Trg Revolucije 45, Leskovac 

web: www.gradleskovac.org                                                    web: www.aler.rs 

e-mail:kabinet@gradleskovac.org                                                   e-mail: office@aler.rs 

 

Планом парцелације, а имајући у виду оптималну величину парцела, предложена је подела 

кат. парц. бр. 15029 на следеће на следеће парцеле: 

 

Ред. 

бр. 

Број парцеле Површина 

(ха-ар-м2) 
1 П1 1ха61а18м2 

2 П2 1ха61а63м2 

3 П3 1ха46а83м2 

4 П4 1ха51а30м2 

5 П5 2ха78а38м2 

6 П6 1ха60а83м2 

7 П7 1ха59а25м2 

8 П8 1ха69а72м2 

9 П9 1ха68а03м2 

10 П12 2ха08а10м2 

11 П13 2ха14а27м2 

12 П14 2ха03а94м2 

13 П15 1ха08а52м2 

 

 

 

У Зеленој зони дозвољена је изградња објеката прехрамбенe индустрија (у функцији 

прераде и дистрибуције пољопривредних производа), складишта, хладњачa, сушарa, 

шпедициони центар, административних објеката и др.; 

 

Изградња објеката врши ће се према следећим правилима: 

• индекс заузетости парцеле је маx. 40%;  

• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;  

• спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, 

aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe.; 

• технолошке и саобраћајне површине маx. 30%; 

• зелене површине мин. 30%; 

 

 

 Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 20 m;  

 Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање 

од 5 m; 

 Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминантну намену. 
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МОТИВ ВИШЕ ЗА ВАШ УСПЕХ 

ПОСЛОВНИ ПОДСТИЦАЈИ 
 

Град Лесковац ће: 

 

1) Дати у закуп грађевинско земљиште по цени, одн. закупнини која је мања од 

тржишне, или без накнаде, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

2) Накнаду за уређење грађевинског земљишта умањити: 

 

 

 10% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију, ако инвеститор запосли 

од 10 до 20 радника;  

 20% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију, ако инвеститор запосли 

од 20 до 50 радника;  

 30% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију, ако инвеститор запосли 

од 50 до 100 радника;  

 40% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију, ако инвеститор запосли 

од 100 до 200 радника;  

 50% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију, ако инвеститор запосли 

преко 200 радника.  

 

Уколико се ради о инвестицијама од ширег значаја за локалну заједницу или ако инвеститор 

учествује својим средствима за изградњу комуналне инфраструктуре могуће је да Скупштина 

града донесе одлуку о додатним ослобађањима. 

 

3) Ослободити инвеститора од комуналне таксе за истицање назива фирме и накнаде 

за заштиту и унапређење животне средине у наредних пет година. 

 

4) Ослободити од трошкова за прикључење објеката на водоводну и канализациону 

мрежу. 

 

5) Обезбедити логистичку подршку у циљу добијања субвенција од стране 

републичких органа, Службе за запошљавање и одговарајућих агенција које се баве 

субвенционисањем привреде. 

 

 С обзиром да град Лесковац није извршио пренамену пољопривредног земљишта у 

грађевинско, намеће се потреба и услов да таксе за пренамену пољопривредног земљишта у 

грађевинско плати инвеститор у износу одређеном од стране Пореске управе за површину 

парцеле за коју се инвеститор определи. 

 Износ таксе за прoмену намене земљишта  одређује се у односу на квалитет земљишта 

и износи 50% од вредности пољпривредног земљишта одређене категорије. За КО Лесковац, 

кп. бр. 15029/1, њиву 1 класе, површине 34ха88а05м2 процена тржишне вредности је 158,33 

динара/м2.   

 

 

 

 

 

http://www.gradleskovac.org/
http://www.aler.rs/
mailto:office@aler.rs


 

4 

KABINET GRADONAČELNIKA                                                                 AGENCIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 

telefon: 016/200-804, fax: 016/255-522                                      telefon/fax: 00 381 16 216 961 

adresa: Pana Djukića 9-11, Leskovac                                                              adresa: Trg Revolucije 45, Leskovac 

web: www.gradleskovac.org                                                    web: www.aler.rs 

e-mail:kabinet@gradleskovac.org                                                   e-mail: office@aler.rs 

ПОЗИВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ИНВЕСТИТОРЕ 

ДА ДОСТАВЕ ПИСМО О НАМЕРАМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ 
 

 основну информацију о инвеститору (назив фирме, делатност и др.) 

 списак објеката који жели да гради 

 површину парцеле која је потребна за градњу наведених објеката, 

 делатност коју ће обављати, 

 рок изградње објекта, 

 рок почетка обављања делатности, 

 број новоотворених радних места, 

 квалификациону структуру радника 

 и све остале информације за које сматра да су од значаја за реализацију инвестиције. 

 

Писмо о намерама доставити на адресу:  

 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ, ГРАДОНАЧЕЛНИК, 16000 Лесковац, Пана ђукића 9-11, тел. 016/200 804, 

контакт особа Бојан Тојага, тел. 016/216-961 факс 016/216-961, електронска пошта  

office@aler.rs  
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