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1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Током марта месеца 2019.године Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca, је 
упутило Граду Пожаревцу Писмо о намерама, број 011-30-15/19, у коме је описало  инвестициони 
пројекат  и изразило интересовање за остварње за потпуно нове фабрике кафе у индустријској 
зони у Пожаревцу, на катастарској парцели која је потпуно инфраструктурно опремљена. 
Инвестициони пројекат предвиђа изградњу нове фабрике кафе која би била опремљена 
најсавременијом опремом , а у истој би се прозводила различита врста кафа  и у различитим 
паковањима. Такође у истој би се инсталирала комплетна линија за пржење,  млевење и паковање  
кафе најпознатијег немачког произвођача PROBAT, изградња магацинског простора и 
дистрибутивне мреже.   

Дана 21.маја 2019. године  Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca, је упутило 
Граду Пожаревцу измену достављеног  Писма о намерама , под бројем 011-30-15/19-1 у коме је 
навело да је у првобитном Писму о намерама наведена структура улагања  при којој намерава да 
запосли 20 особа. Достављеном изменом  Писма о намерама изразило је  своју намеру да упосли 
22 особа  као и да изгради  халу површине 1200-1500 метара квадратних.  Инвестиција би 
обухватила изградњу хале, као Greenfiled инвестиција  на земљишту у новој индустријској зони, 
инсталирање комплетне линије за пржење, млевење и каковање кафе нове генерације немачког 
произвођача  PROBAT, изградња магацинског простора и дистрибутивне мреже. Производња би 
задовољавала наjстроже еколошке и остале стандарде у производњи  хране ( HCCP, ISO 22000, 
ISO 9001, HALAL) а била би сертификована од стране немачке сертификационе куће TUV. 

У Писму од  намерама од 21. маја 2019.године  наведено је да се од локалне самоуправе 
очекује да предметно земљиште (40ара), добије без накнаде, а да ће уједно конкурисати и за 
доделу субценција из Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 
2018-2020.године, у висини од 50.000 Еура, за изградњу хале, а под мером Привлачење 
инвеститора.  

Такође је достављен и Бизнис план –Пословно-инвестициони пројекат Фабрике кафе, у 
коме је наведено да је 12. марта 2019.године  купљена фабрика кафе Bambi Success  у стечају за 
475.000 еура, те да ће фирма са већином бивших запослених који су са подручија Града 
Пожаревца, наставити са радом  чиме ће отпочети 1. фаза инвестиције. Домаћи инвеститори су 
такође лица из те бранше, са дугогодишњим искуством у пословима производње и дистрибуције 
кафе, а фирмом ће управљати професионални менаџмент. 

Надаље,  наведено је да се Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca   тренутно 
налази на старој локацији у кругу Концерна Бамби ад на адреси Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац а 
да инвеститор хоће да направи потпуно нову фабрику кафе у новој индустријској зони са 
најсавременијом опремом и  за производњу различитих врста кафе и  различитих паковања. 

 Као почетак  инвестиције  наведен је период  јун-јул 2019. године, а док је као  почетак 
призводње наведен период јанура 2020. године. Што се запошљавања тиче, планирано је фазно 
запошљавање особа са  територији Града Пожаревца и то у старту 12  нових радника, док би се   у 
року од 6 до 12 месеци запослило  још 10 радника. Поједини радници ће ићи на специјалне обуке 
у матичке фабрике у Бугарској и Грчкој. Просечна нето зарада у фабрици  по постизању пуне 
упослености производње ће бити преко 50.000,00 динара (35.000,00 динара минимална нето 
зарада за запослене са ССС , до 118.000,00 динара за запослене са ВСС).   

Пројектовани капацитет фабрике 200 тона/месечно пржене, млевене и осталих врста 
напитака на бази  espresso  и традиционалне кафе. Капацитети фабрике су лако прошириви због 
флексибилног модуларног организовања технолошког процеса. 
 Дана 18. јуна 2019.године MP“ BAMBI SUCCESS“ DOO Požarevca упутио је Градском 
већу града Пожаревца захтев број  09-464-20/2019  за давaње сагласности на  издвајање и 
формирање грађевинске парцеле у циљу прибављања од Града Пожаревца без накнаде.  У 
предметном захтеву  подносилац је навео да се обраћа  ради давања сагласноти за отуђење 
парцеле у јавној својини Града Пожаревца  која се налази на локацији „Северни блок 
индустријске зоне“ у Пожаревцу, која се налази у зони –целина А2, а у оквиру КП бр. 6780/2 КО 
Пожаревац. Предмет отуђења  површина парцеле је 40 ара, а у циљу подизања фабрике кафе , 
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како је дато у Бизнис плану. У вези предметног захтева изјашњењу Градском већу Града 
Пожаревца поднео је Одељење за имовинско-правне послове, под бројем 09-464-20/19 од 
18.06.2019.године, те је  у истом навело да је  КП 6780/2 КО Пожаревац, површине од 2ха 11 ари   
53 м2, у јавној својини Града  Пожаревца и да је иста планирана за отуђење у 2019.години по 
Прогаму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  Града Пожаревца  у 2019.години, број 
011-06-179/2018-15, донетој на сеници Скупштине града  Пожаревца од 26.12.2018.године. 
Наведена катастарска парцела  је у грађевинском подручју Града Пожаревца, у обухвату Плана 
детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне у Пожаревцу“ )“Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 5/10) У информацији о локацији број 04-350-308/2019 од 5.06.2019.године 
Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, дати су услови и 
правила за изградњу траженог објекта погона пржионице кафе у хали од 1200 м2. Наведеном 
информацијом  о локацији назначено је да изградња хале површине од 1200 м2 на кп бр. 6780/2 
Ко Пожаревац  захтева дефинисање будуће грађевинске пaрцеле и детаљних архитектонску 
разреду локације израдом урбанистичког пројекта са предлогом пројекта парцелације.  

Узимајући  у обзир све наведено Град  Пожаревац је изразио спремност за пружање 
подршке реализацији инвестиционог пројекта која подразумева уступање  грађевинског  
земљишта површине 40 ара,  без  накнаде, за потребе  изградње монтажног пословно-
производног објекта површине 1.200 м2, а складу са достављеним захтевом и Бизнис планом 
Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca, те је   Градско веће града Пожаревца донело 
Закључак број  09-06-96/2019-7 од 21. јуна 2019.године, којим се прихвата захтев    MP“ BAMBI 
SUCCESS“ DOO Požarevca  број  09-464-20/2019 од 18. јуна 2019.године и даје сагласност истом 
да у име Града Пожаревца , за изградњу погона пржионице кафе-хале површине 1200 м2, на кп. 
бр. 6780/2 Ко Пожаревца, на површини од 40 ари, може ангажовати овлашћене пројектанте за 
израду урбанистичког  пројекта  са пројектом парцелације, о свом трошку, а у свему према 
информацији о локацији број 04-350-308/2019 од 5.06.2019.године. 

Сходно свему наведеном  извршена  је препарцелација, те је формирана нова парцела 
6780/71 КО Пожаревац, укупне површине 40 ара. У Изводу  из листа непокретности РГЗ Службе 
за катастар непокретности Пожаревац ,  број 5450 Ко Пожаревац од 24.09.2019.године, у   А –
Листу,  уписана је као варoшке утрине, њива 1.класе, површина 40 ари, градско грађевинско 
земљишта. У  Б листу , као носилац права  на земљиште уписан је Град Пожаревац, врста права-
својина, облик својине- јавна, обим удeла 1/1,  у листу Г- нема терета.  

Дана 10.октобра 2019.године,  MP“ BAMBI SUCCESS“ DOO Požarevca је доставило 
допуну Бизнис плана -Пословно инвестиционог планa фабрике кафе, број 014-30-15/19, у коме је 
доставило прецизније податке о улагањима које ће бити обухваћено , те је навело да је укупна 
површина производног погона 1.600 м2 и  обухвата 1.200 м2 производног дела и 400м2 

административног дела.  
   У циљу реализације Пословно-инвестициони пројекат Предузеће MP“ BAMBI  

SUCCESS“ DOO Požarevca  Одељење за локални  економски  развој, пољопривреду и заштиту 
животне средине Градске управе Града Пожаревца је приступило изради  Елабората о 
оправданости отуђења градског грађевинског земљишта, на локацији „Северни блок 
индустријске зоне“ у Пожаревцу, на   кп. бр. 6780/71 КО Пожаревац, непосредном погодбом, без 
накнаде  MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca ( у даљем тексту: Елаборат оправданости) .  

Градско веће Града Пожаревца утврђује нацрт Елабората оправданости, а након 
спроведеног јавног увида утврђује предлог Елабората  оправданости и нацрт Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде и 
доставља их Скупштини Града  на усвајање, односно, потврђивање, након чега их градски јавни 
правобранилац доставља Влади Републике Србије на даље поступање. 

Правни основ за израду Елабората оправданости је у одредбама: 
1. Закона о планирању и изградњи (Службени  гласник РС, бр. 72/009, 81/09 – испр., 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –одлука УС и 
 132/14 и 83/18); 
2.члану 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у 
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 
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закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности 
(„Службени гласник РС’’ број 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18);  
3. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник  РС“, бр. 13/2010, 
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014); 
4. Стратегијe одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године („Службени гласник 

Града Пожаревца, бр. 132/17); 
5. Плана детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне „ у Пожаревцу (“Службени 

гласник града Пожаревца“ бр. 5/10). 
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2.ПРОФИЛ ГРАДА  

 
2.1.ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ 

 
Град Пожаревац, налази се у североисточном делу Србије на осамдесетак километара 

југо- источно од Београда, налази се на 44. степену, 37. минуту и 12. секунди северне 
географске ширине и на 21. степену, 11. минуту и 23. секунди источне географске дужине, у 
седишту плодног Стига, између три реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве. 

Територија Града Пожаревца простире се на површини од 481 км2, у 25 сеоских и 2 
градска насеља (Пожаревац и велики енергетски центар Костолац). Град је како привредни и 
културни, тако и административни центар и седиште Браничевског округа, а територијално 
се додирује са градом Смедеревом (дужина границе 30км), општинама Велико Градиште 
(17км), Мало Црниће (17 км), Жабари (4 км) и са општинама Ковин и Бела Црква на северу. 

Географски положај, локација и природни фактори, допринели су да територија града 
Пожаревца буде увек атрактивна за насељавање становништва. 
Захваљујући географско-стратешком положају и конфигурацији терена, преко територије 
града развијала се саобраћајна мрежа, тако да су данас на подручју Града Пожаревца, осим 
ваздушног, заступљени сви видови саобраћаја. 

Друмски саобраћај одвија се на магистралним, регионалним и локалним путевима. 
Најзначајнији путни правац представља магистрални пут М-24 (веза са ауто-путем Београд- 
Ниш, од скретања до самог града има око 20 км), и М-25.1 (Пожаревац-Голубац-Кладово). 
Укупна дужина путева на територији града Пожаревца износи 183 км, од чега се 165 км 
сврстава у категорију са савременим коловозом. Магистрални путеви чине 48 км, а мрежа 
локалних путева 64 км савременог коловоза. 

Град Пожаревац се налази на веома значајној прузи Београд-Бор-Зајечар, која повезује 
Тимочку крајину и целу источну Србију са мрежом железничких пруга Републике Србије.  
Од осталих железничких праваца треба поменути везу са пругом Велика Плана-Смедерево и 
Пожаревац-Костолац (захваљујући коме је костолачки басен повезан са осталим мрежама 
железничких пруга у земљи). 

Посебан саобраћајни, привредни и економски значај за град Пожаревац има река Дунав 
која дужином од 13 км, представља природну границу према Војводини, односно јужном 
Банату. Налазећи се на ушћу Велике Мораве у Дунав, као и на ушћу Млаве у Дунав, град 
Пожаревац спада у ред малог броја градова и општина са изузетно повољним условима за 
коришћење водених токова за још веће саобраћајно повезивање са другим деловима Србије. 

Ваздушни саобраћај није развијен на територији града Пожаревца, а најближи аеродром је 
„Никола Тесла“ у Београду, на удаљености од 80 км. 
Удаљеност Града од већих градова у окружењу: 

Град Популација Удаљеност 
Београд 2.000.000 82 км 
Подгорица 250.000 500 км 
Ниш 300.000 195 км 
Нови Сад 300.000 165 км 
Сарајево 600.000 380 км 

Удаљеност Града од најближих прелаза: 
 

Гранични прелаз у Великом 
Градишту (румунска граница) 

35 км 
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Слика 2: Пан европски коридор X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.  ДЕМОГРАФСКА СЛИКА  
 
Табела садржи податке о укупном становништву у Браничевском округу: 

 

Регија 
 

Број становника 
Пораст или пад становништва  

1991-2011 

1991 2002 2011 
Проценат пада/ 

пораста 
Укупно Просек/год 

Годишњи просек 
/1000 становника 

Браничевски 253.492 200.503 183.625 27,56% 69.867 3.493 3,49 
Велико Градиште 27.174 20.659 17.610 35,19% 9.564 478 0,47 
Голубац 12.513 9.913 8.331 33,4% 4.182 209 0,2 
Жабари 19.347 13.034 11.380 41,17% 7.967 398 0,39 
Жагубица 17.777 14.823 12.737 28,3% 5.040 252 0,25 
Мало Црниће 19.940 13.853 11.458 42,5% 8.482 424 0,42 
Кучево 25.649 18.808 15.516 39,5% 10.133 506 0,5 
Петровац на Млави 46.414 34.511 31.259 32,6% 15.155 757 0,75 
Пожаревац 84.678 74.902 75.334 11% 9.344 467 0,46 

Табела 2 – Демографска слика Браничевског округа  
Извор: Републички завод за статистику 
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1.807
(3%)

15.362
(39%)

29.942
(45%)

3…

4.951
(9%)

без образовања основно образовање

Увидом у податке који говоре о кретању броја становника на подручју Браничевског округа, 
може се закључити да: 

- У периоду између три пописа је дошло до смањења укупног броја ставника за 27,56% на 
подручју читавог Браничевског округа. 

- У Пожаревцу је смањен број становника за  11%. 
- У другим општинама дошло је до драстичног смањења нпр. Мало Црниће, Жабари, 

Кучево, Велико Градиште 
Кључне карактеристике демографске слике града Пожаревца: 

- По попису из 2011.године у граду Пожаревцу , на површини од 481 км2 живи 75.334 
становника, тако да је просечна густина насељености  156,6 становника /км2, 

- У градском подручју живи 71,3% укупног становништва, а 28,7% у приградском подручју; 
драстична је разлика у насељености територије града и села, што одсликава однос 
насељености између најбројније градске месне заједнице Бурјан у којој живи 7700 
становника и сеоске месне заједнице Набрђе, која је удаљена од центра града око 9,5 км, у 
којој живи  само 367 становника,  

- Од укупног броја становника, 91,3% чини српско становништво. Поред српског 
становништва на подручју града Пожаревца живе и: Албанци, Бошњаци, Буњевци, Бугари, 
Власи, Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци, Роми, Румуни, Руси, 
Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци,  

- Према попису из 2011. године просечна старост становника Пожаревца је била 42,75 
година (41,5 мушкарци, 44 жене),  

- Стопа наталитета је 9,44,  
- Стопа опште смртности има средње вредности 14,89,  
- Од укупног броја пунолетно становништво  броји 61.093, док је предшколске деце било 

14.241,  
- Према активности 29.909 лица се убрајају у активно становништво. 

 
 
 
 
 
2.3  Образовни капацитети  
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На основу података из пописа становништва из 2011. године 2,39% становништва града 
Пожаревца нема основно образовања, 60,02% становништва старијег од 15 година има средње, 
више или високо образовање што је за 1,5% веће учешће у односу на стање у Републици Србији 
тј. квалификациона структура у делу средњег и вишег образовања је изнад републичког просека. 

 
Становништво преко 15 година стaрости према образовању 

 
 
Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна 

циклуса. Први циклус обухвата први до четвртог разреда, а други циклус обухвата пети до осмог 
разреда. У оквиру основних школа постоји 8 централних школа и 24 издвојена одељења. 
 

Средње образовање одвија се у 7 струковних средњих школа: Медицинска школа, 
Економско- трговинска школа, Пожаревачка гимназија, Пољопривредна школа са домом ученика 
„Соња Маринковић“, Политехничка школа, Школа за основно и средње музичко образовање 
Музичка школа „Стеван Мокрањац“ и Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у 
Костолцу. 
 

Што се тиче високо-образовних и истраживачких институција, оне су у Србији 
централизоване, тако да се истраживачки центри налазе углавном у Београду, док у Пожаревцу 
постоје две високо – образовне школе: Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу 
и Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитет . 

У радној 2018/2019. годину у целодневни боравак деце у Предшколској установи „Љубица 
Вребалов“ у Пожаревцу уписано је укупно 1734 детета. У припремни предшколски програм  
четворочасовни програм и кроз целодневни облик рада) за школску 2018/2019 годину уписано је 
укупно 223 детета. 
 

Укупан број ученика у школској 2018/2019. години, од I до VIII разреда у школама за 
основно образовање и васпитање на територији града Пожаревца је 5.729 
 

Број ученика у школској 2018/2019. години, од I до VIII разреда у школама за основно 
образовање и васпитање на територији града Пожаревца    

 
 

ОСНОВНА  ШКОЛА Број ученика 
„Доситеј Обрадовић“ 979 
„Краљ Александар I“ 906 
„Вук Караџић“ 863 
„Свети Сава“ 554 
„Милош Савић“ 270 
„Десанка Максимовић“ 558 
„Свети владика Николај“ 
Брадарац 

430 

„Јован Цвијић-Костолац“ 1179 
У К У П Н О : 5.729 

 
Што се тиче самог броја уписаних ученика, у школској 2018/2019. години у школама за 

средње образовање и васпитање од 3.680 укупног броја средњошколаца, 997 ученика уписано је у 
први разред изабране средње школе III или IV степена стручне спреме на територији Града 
Пожаревца. Број уписаних ученика са III степеном стручне спреме у овој школској години је 344, 
док је 653 уписаних ученика са IV степеном стручне спреме у овој школској години.  
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Броја уписаних ученика, у школској 2018/2019. години у школама за средње образовање и 
васпитање  на територији града Пожаревца  

 
школска 2018/2019. 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Број ученика 
Пожаревачка гимназија 720 
Економска школа 778 
Медицинска школа 485 
Пољопривредна школа 386 
Музичка школа 78 
Политехничка школа 482 
Техничка школа-
Костолац 

751 

У К У П Н О : 3.680 
 

У циљу усклађивања образовног система са тражњом и захтевима тржишта, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, односно филијале Министарства, у сарадњи са 
регионалним привредним коморама, филијалом Националне службе за запошљавање и 
образовним установама, врши анализу тржишта и настоји да образовне профиле системски 
прилагоди тим потребама.  

Систем дуалног модела образовања је један од начина да постојећи образовни профили 
задовоље потребе послодаваца и да се смањи незапосленост међу младима, као једној од 
угрожених категорија.  

У Граду Пожаревцу се овај систем успешно примењује у три средње школе и за сада је 
показао одличне резултате. Увођење нових профила у школама је сложен процес усклађивања 
процедура, захтева, радне снаге, али је то свакако реална потреба, јер потражња тржишта то 
диктира.  

Укупан број студената који студирају у Високој техничкој школа струковних студија 
Пожаревац  је 567. На првој години студија је укупно 204 студената, на другој 103 студената, док 
трећу годину студија похађа 258 студената.  

 
3. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА   

 
Функционисање привреде  Републике Србије је усклађено са Стратегијом и политиком  

развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020 . године . Стратегија одрживог развоја 
Града Пожаревца 2017-2022. године , је најважнији  стратешки документ Града   на основу кога 
се планира развој .  Град Пожаревац  свакако представља географску област која је веома 
интересантна за стране и домаће инвеститоре и то из више разлога. Пре свега, има све предности 
које пружа погранична регија. Као такав, он представља погодно тло за развој свих елемената 
који упућују на међународну сарадњу , што посебно добија на значају ако се узме у обзир да је 
Румунија чланица Европске уније. Такође Град Пожаревaц има индустријску зону  чије 
капацитете треба учврстити, надовезивањем на већ постојеће капацитете Greenfiled и Brownfield, 
што ће довести до повећања број нових радних места , што ће директно утицати на смањење 
незапослености. Смањење броја незапослених има своју двоструку природу: оно је истовремено 
и једна од првих директних последица успостављања индустријске зоне, а и као критеријум 
одрживости крајњи циљ. 
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3.1. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ 
 

Град Пожаревац је од 2019. године носилац регионалног BFC SEE сертификата о повољном 
пословном окружењу, чиме је потврђена примена међународно признатих стандарда рада, 
ефикасне и транспарентне локалне администрације. Сходно томе створени су услови за пословну 
климу и   већу заинтересованост инвеститора за улагања у Град Пожаревца а тиме и Репубику  
Србију. 

. 
 
3. 2 ЛОКАЛНИ ПОДСТИЦАЈИ  ПРИВРЕДИ 
  

Ради стварања услова за оснивање нових предузећа, проширење услова/капацитета за нова 
предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа на својој територији, Град 
Пожаревац је у 2018. години донео  Програм локалног економског развоја Града Пожаревца  за 
период 2018. -2020. година („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18), док се на годишњем 
нивоу доноси одлука о условима и начину реализације истог. Град Пожаревац  је наведеним 
Програмом, поред мере привлачење инвеститора и  подстицање конкурентности, као мера 
подршке привредним активностима на територији Града Пожаревца предвидео и меру  
подстицање запошљавања која се искључиво реализује кроз локални акциони план запошљавања 
који Град доноси на годишљем нивоу. 

  
3.3. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ И АНАЛИЗА ОПШТИХ ТРЖИШНИХ 
УСЛОВА РЕГИОНА У КОЈЕМ ПОСЛУЈЕ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
 

На макроекономском нивоу , последњих деценија, највидљивији позитивни резултати 
остварени су у области монетарне политике , односно у обарању стопе инфлације и одржавању 
релативно стабилног курса динара .Статистика показује , такође раст бруто друштвеног 
производа , мада постоје индиције о паду индустријске производње .Обим спољнотрговинске 
размене такође је повећан , али раст извоза заостаје за увозом условљавајући тако видљивост 
постојања спољнотрговинског дефицита. Неспоран је раст зарада и куповне моћи 
становништва у односу на период од пре деценију ипо, али је и даље висока стопа 
незапослености , раст трошкова живота и високе стопе сиромаштва, поготово у појединим 
категоријама друштвених група. 

Привреда Региона је у 2014. години остварила укупан извоз у износу од 426,4 милиона 
долара а увоз у износу од 417,05 милиона долара, тако да је остварен суфицит у 
спољнотрговинској размени у износу од 9,35 милиона долара. 
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Извоз Региона усмерен је највећим делом у земље ЕУ (257,3 милион долара), затим у 
Републике бивше СФРЈ (114 милиона долара), у земље у транзицији Централне и Источне 
Европе (30,4 милиона долара), остале развијене земље - Турска (13,6 милиона долара) и 
остале земље (11,1 милион долара). 

Структура извоза Региона по земљама 
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У току 2014. године највећи извоз је остварен у Италију, (113,7 милиона долара), 
тржиште Републике Македоније (45,4 милиона долара), тржиште Босне и Херцеговине (27,3 
милиона долара), на тржиште Немачке (21,5 милиона долара), РФ (22,4 милиона долара), 
УНМИК Косово (22,3 милиона долара), тржиште Аустрије (20,2 милиона долара) и остале 
земље (188,95 милиона долара). 
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У укупном увозу региона током 2014. године на земље ЕУ се односило (139,3 милиона 
долара), на земље у транзицији Централне и источне Европе (116,9 милиона долара), на 
земље у транзицији Источне и Југоисточне Азије (44,8 милиона долара), Републике бивше 
СФРЈ (74,9 милиона долара) и остале земље (41,15 милиона долара). 

 
 

У 2014. години највећи увоз посматрано по земљама из којих смо увозили је остварен из 
Украјине, (73,8 милиона долара), Босна и Херцеговина (60,2 милиона долара), Кина (44,9 
милиона долара), Руска Федерација (42,7 милиона долара) , Немачка (24,3 милиона долара), 
Пољска ( 21,5 милиона долара) и остале земље (149,65 милиона долара). 

Домаће тржиште није претерано велико, а куповна моћ становништва је , прилично ниска. 
Конкуренција је услед либерализованог спољнотрговинског режима у складу са  
регионалним и светским трендовима све присутнија и то у свим робним и ценовним 
групама, а извоз још увек не представља реалну алтернативу за највећи број предузећа. Сива 
економија је нелојална конкуренција за предузећа која се придржавају закона и законских 
одредби , и самим тим, морају да сносе трошкове поштовања закона и плаћања пореза. Сива 
економија доприноси смањењу општег нивоа поштовања закона и плаћања пореза. 
Различити појавни облици сиве економије јављају се у Србији који подразумевају разне 
видове утаје пореза кроз непријављен приход, непријављен увоз или извоз, обављање 
непријављених послова у регистрованим компанијама, непријаљени радници у 
регистрованим предузећима итд…Високом степену сиве економије свакако доприноси и 
широко прећутно друштвено прихватање оваквог понашања , као и његово селективно 
санкционисање. 
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3.4.ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА И ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 

Подручје које покрива Регионална привредна комора Пожаревац (Браничевски и Подунавски 
округ) обухвата територију: 

- 9 општина: Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало 
Црниће, Петровац, Смедеревска Паланка и Градска општина Костолац 

- и 2 града: Пожаревац и Смедерево 
 

Привреду региона чини 2.333 активна предузећа, од чега се на мала предузећа односи 2.249, 
на средња 70 и на велика 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

велика , средња,  мала 
 

Посматрано по врсти делатности највећи број предузећа се односи на трговину (1.186 или 
50,8%), а затим на прерађивачку индустрију (528 или 22,6%), пољопривреду и шумарство 
(172 или 7,3%), грађевинарство (173 или 7,4%), саобраћај, складиштење и везе (175 или 7,5%) 
и на остало ( 99 или 4,4%). 

 

Привреда региона запошљава укупно 34.979 радника. 
 

На подручју Браничевског и Подунавског округа има укупно 10.500 самосталних радњи. 
 

Укупна површина подручја износи 5.113 km2 што чини 5,7% укупне површине Републике 
Србије. 
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На овом подручју живи око 410.793 становника ( у 247 насеља), што представља 5,4% 
укупног становништва Републике Србије. 

Географски положај овог подручја, његова отвореност и добра саобраћајна повезаност 
друмским, железничким и речним путевима са другим крајевима Србије, као и непосредно 
наслањање на београдско подручје пружају значајне предности за његов развој. 

Равничарско земљиште до 500 метара надморске висине захвата највећи део (68%) 
територије овог подручја. То је углавном пољопривредно земљиште доброг квалитета. 
Брдско-планинско подручје захвата источне делове региона, односно територије општина: 
Голубац, Кучево и Жагубица. 

Под шумским покривачем је око 117.756 ха. По обиљу воде, овај се регион сматра 
најбогатијим у Србији. Ово обиље чине велики површински токови река Велике Мораве, 
Дунава, Млаве и Пека. 
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Значајно опадање економске активности у свету , имало је велики утицај и на привреду 
Републике Србије и нарочито на тржишту рада. Упркос благом економском расту у првом 
кварталу 2010.године, стопа запослености бележи константан пад од 41,2% у 2009. години, 
37,9% у 2010.години, а у новембру 2011.године на нивоу од 35,3%. 

Деведесете године су биле године економског пропадања привреде што се одражава 
падом производње, високом инфлацијом, опадањем акумулативне и репродуктивне 
способности привреде, погоршавању односа у расподели, пословање све већег броја 
организација са губицима, заостајање у техничко-технолошком развоју. 

Од 2000.год. десиле су се значајне промене у вођењу економске политике на нивоу 
Републике, антиифлаторни програм, приватизација као могућност да предузећа дођу до 
додатног капитала и прилива иностраног капитала за оживљавање инвестиционе активности 
и модернизацију привреде и стварање услова за стабилнији развој. 

Град Пожаревац спада међу развијена подручја у Србији и има релативно добро 
развијену привредну структуру, кoja je више структурна. 

Доминантне привредне гране су: енергетика, рударство и прехрамбена индустрија. 
 

На подручју града Пожаревца , према званичним подацима Агенције за привредне 
регистре , на дан 09.09.2013. године, регистровано је 684 привредних друштава, 2134 
предузетника, 229 удружења и 118 спортских удружења и савеза. 
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3.5.СТРУКТУРА ИНДУСТРИЈЕ 
 

Индустрија је заступљена са разноврсном производњом: прехрамбена индустрија, 
енергетика 
, металска индустрија, индустрија грађевинског материјала, текстилна индустрија, 
производња пића, сточне хране, графичка индустрија и сл. 

Индустрија запошљава око 66% укупно запослених у привреди .У области индустрије 
регистровано је 93 предузећа која послују у 36 привредних грана. 

Највећи индустријски капацитети у области енергетике су: ПД “Термоелектране и 
Копови” Костолац, ПД ,,Центар'' Крагујевац . 

У оквиру прехрамбене индустрије највећа и најуспешнија предузећа су: концерн “Бамби- 
Банат”, Имлек АД пословна јединица Пожаревац, “ Унион МЗ“. 

 
 

3.6. ЗАПОСЛЕНОСТ 
 

Привредну структуру на подручју Града Пожаревца карактерише доминација рударско –
енергетског комплекса и пољопривреде, уз релативно развијене делатности терцијарног сектора. 
Потенцијале привредног развоја на подручју Града Пожаревца, поред природних ресурса и 
резерви угља (пре свега лигнита), нафте и гаса, као и налазишта глине и кварцног песка, шљунка 
и песка дуж токова реке Велике Мораве и Дунава представљају и велике могућности развоја 
пољопривреде и прерађивачке прехрамбене индустрије, имајући у виду добре геолошке и друге 
природне услове за постизање конкурентности у готово свим гранама пољопривредне 
производње.  

Према званичним подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних 
субјеката је  следећи:  

- 3.044 регистрованих привредних субјеката,  
- 2.326  предузетника, 
- 718  привредних друштава. 

 
 

3.7. НЕЗАПОСЛЕНОСТ  
 

Узимајући у обзир два различита показатеља и то: лица која траже запослење односно  сва 
евидентирана незапослена лица без обзира на њихову спремност за тражење посла  и активна  
незапослена лица која су одмах спремна за рад, на територији Града Пожаревца је број 
евидентираних незапослених лица која траже запослење у 2017. години био мањи у односу на 
претходну годину, те да је у 2018. години овај број износио 3.283.  Број активних незапослених 
лица од 2016. до 2018. године бележи континуиран пад (4.356-2.706). Учешће привремено 
спречених за рад у посматраном периоду расте у односу на број лица која траже запослење. 
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3.8.РЕГИОНАЛНИ УТИЦАЈ 

Могуће институције за сарадњу: општине, агенција за регионални развој, остале 
индустријске зоне из ближих округа , логистички центри, интермодални паркови , 
прекогранична сарадња. 

Проширена Индустријска зона Пожаревац ће имати ту предност да буде окружена 
густом мрежом подржавајућих институција. Пре свега, општине и градови у округу, па и у 
региону представљају вредне потенцијалне партнере. Многи од ових општина и градова, а 
свакако предњачи Смедерево , су увелико у процесу успостављања и функционисања како 
индустријских зона тако и индустријских паркова. У овом контексту они нису само конкуретни 
Пожаревцу , већ и вредни партнери у промовисању предности целе регије. Град Пожаревац има 
дугу традицију успешне братске сарадње са градовима из Румуније , те се може очекивати да 
се та чињеница може позитивно одразити на функционисање Индустријске зоне. 

Следи кратак преглед најзначајнијих институција у погледу сарадње,а које су 
формиране од 2006. године када је усвојен Закон о слободним зонама, који регулише рад 
индустријских зона и слободних зона : 

Смедерево- индустријска зона и слободна зона 
Свилајнац- индустријска зона и слободна зона 
Крушевац - индустријска зона 
Крагујевац- индустријска зона 
Лапово – индустријска зона 

А од агенција то је Регионална развојна агенција Браничево Подунавље 
 

3.8.1. SWOT анализа 
 

Снаге Слабости 
1. Гео стратешки положај, близина ЕУ и 
максимално коришћење свих коридора као 
осовина развоја града и његовог 
укључивања у глобалне економске токове 
2. Присуство образовних структура , 
предузетника и фирми 
3. Људски капацитети , расположива радна 
снага 
4. Велико учешће малог бизниса, малих и 
средњих предузећа у привредној 
структури 
5. Специфични туристички капацитети – 
истраживање термалних вода 
6. Развијена међурегионална и локална 
инфраструктура 
6. Коришћење гаса и топловода 

1. Незавршена приватизација и 
преструктуирање 
2. неадекватна законска уређеност заштите 
и унапређења животне средине 
3. Неразвијена тржишна инфраструктура 
за регулацију привреде и привредног 
развоја према стандардима ЕУ 
4.Неизграђеност система за пречишћавање 
вода и ваздуха 
5.Неразвијена инфраструктура за 
комбиновани транспорт ( због 
неорганизованости за прихват терета од 
врата до врата 
6. Застарела и ван функције железничка 
мрежа 
7. Недостатак складишног простора ( 
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7. Близина Коридора X и коридора VII 
8. Проширење зоне за цца 23 ха 
9. Индустријска и предузетничка 
традиција 
10. Развијена телекомуникација 

хладњаче ) 
8. Недостатак финансијских средстава за 
нове пројекте и идеје 
9. Непостојање савремених логистичких 
центара 

Шансе Претње 
1. Добар географски положај, близина 

коридора и ауто пут и Дунав 
2. Могућности које произилазе након 

успостављања ове зоне јесте 
изградња ауто пута ка Источној 
Србији 

3. Финансијске и извозне могућности 
ка ЕУ , након приступања ,а и са 
краком ка Русији 

4. Могућност за побољшање 
конкурентности и повећање 
финансијских ресурса које настају 
као последица приватизације 

5. Већа сарадња са Румунијом и 
искоришћење комплементарности 
производних структура и спољно 
економских токова 

6. Већа сарадња са ЕУ институцијама 
и подстицање привредног развоја 

7. Извозна оријентација комплекса за 
производњу робе широке 
потрошње са нагласком на 
транснационализацију пословања 
малих и средњих предузећа 

8. Законска регулатива која омогућава 
успостављање индустријских зона 

9. Изградња привредне луке у ТЕ КО 
Костолац 

1. Нестабилна политичка ситуација 
2. Непотписан Споразум о 

приступању 
3. Спорост државе 
4. Велика конкуренција у погледу 

цена/квалитет 
5. Сложена етничка структура 
6. Одлив младих високообразованих и 

предузетнички оријентисаних 
кадрова у иностранство , 
непроизводне делатности и 
финансијски сектор 

7. Нејасни развојни циљеви 
приватизације 

8. Успорени реформски процеси и 
преструктуирање друштва и 
привреде Србије 

9. Висока стопа незапослености 
10. Доминација  интереса 

дистрибутивно оријентисаних 
коалиција и великих система 

. 

 

Проширена инфраструктурно опремљена Индустријска зона у граду Пожаревцу нуди: 
- Растуће тржишно учешће 
- Супериорност у пружању посебних услуга 
- Вертикалне интеграције 
- Атрактивне гране 
- Без улагања у инфраструктуру 
- Стабилно окружење 
- Јака конкурентност 
- Висок квалитет производа и услуга 
- Високу стопу рентабилности 
- Висока искоришћеност капацитета 
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3.9.СТРАТЕШКИ ОКВИР  
 

Правни основ за израду Елабората оправданости : 
1. Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10– 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС ,  
132/14 и 83/18),  
2. Члан 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којим 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’’ број 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), 

3. Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник  РС“, бр. 
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14), 

4. Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године („Службени 
гласник Града Пожаревца, бр. 132/17) је  највиши  стратешки план развоја Града 
који даје смернице и дефинише активности за будући период развоја   Стратегија 
одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године је урађена је за целокупну 
територију на којој се простире и укључује 2 градска насеља (Пожаревац и 
Костолац) и 25 сеоских насеља. Ова  Стратегија је  фокусирана на  одрживи 
друштвено-економски процес кроз хармонизовано унапређење три основна 
сегмента развоја: 1. Привредног развоја, 2. Друштвеног развоја и 3. 
Инфраструктуре и заштите и унапређења животне средине.  Визија Статегије  кога 
гласи: „Пожаревац, мој Град - савремени регионални центар источне Србије, са 
развијеном привредом, културом и инфраструктуром, еколошки чист, отворен за 
сарадњу“. Мисија Старегије је  да Град Пожаревац постане амбијент привлачан за 
инвестиције, улагање у образовање, очување и развој ресурса, а да отвореношћу , 
одговорношћу  и савесним деловањем, постане  регионални центар источне Србије.  
У остварењу мисије поштоваће се кључне вредности: Изврсност,   Иновативност,   
Поштовање,  Интегритет,  Отвореност,  Толерантност  и Искреност. 

 Акционим планом Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. 
године утврђени су стратешки циљеви  и то:  :  

1) Приоритетна области:  Инфраструктуре и заштите и унапређења животне средине,  
са стратешким циљевима : Квалитетан и континуиран развој инфраструктуре и  
специфичаним  циљевима: Унапређење урбанистичко планске докуметације на 
локалном и међуопштиснком нивоу, Повећање мобилности грађана и повезаност 
Пожаревца са регионом, Унапређење и развој инфраструктурних капацитета у 
циљу побољшања квалитета живота и рада на територији Града Пожаревца, 
Повећање регионалног повезивања и међуопштинске сарадње у области 
инефраструктуре. 

2) Приоритетна област: Развој привреде, са Првим стратешким циљем : Креирање 
услова за бржи економски развој града и стварање позитивне пословне климе и 
специфичним циљевима; Унапређење локалних политика за подстицање 
економског развоја, Унапређење индустријско-привредне послове инфраструктуре, 
Други стратешки циљ је Развој конкурентне и извозно оријентисане привреде, са 
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специфичним циљевима. Повећање директних инвестиција на територији Града 
Пожаревца, Повећање броја предузетника и иновативних и изборно оријентисаних 
предузећа, Трећи стратешки циљ је Унапређење конкурентости пољопривредне 
производње, са специфичним циљевима Унапређење аграрне инфаструктуре  и  
система одбране од елементарних непогода, интензивирање и диверзификација 
примарне пољопривредне производње, успешнија финализација пољопривредних 
производа, подстицање руралног развоја на територији града Пожаревца, четврти 
стратешки циљ је Стимулисање туристичког развоја, а са специфичним циљевима: 
унапређење туристичке инфраструктуре, Повећање обима туристичког промета а и 
туристичке потрошње,  

3) Приоритетна област Друштво ,Први стратешки циљ је унапређење система 
социјалне заштите грађана и грађанки града Пожаревца, а са специфичним 
циљевима: Развој услуга интервенција социјалних служби стално доступних 
грађана,  Развој услуга у заједници које производи позитивне промене, омогућавају 
савладавање ризика и предупређују даљи развој проблема и стања који нарушавају 
квалитет живота корисника.  Други стратешки циљ је Повећање нивоа сицијалне 
заштите посебно осетљивих друштвених група унапређењем постојећих и 
увођењем иновативних облика социјалне заштите, са специфичним циљевима: 
Унапређење положаја и превенцији и спречавање дискриминације особа са 
инвалидитетом, Унапређење нивоа социјалне заштите избеглих и интерно 
расељених лица,  Унапређење квалитета социјалне ззаштите и положаја ромске 
популације, Трећи сратешки циљ. Побољшање квалитета здравствене заштите 
грађана и грађанки града Пожаревца, Повећање доступности и унапређење система 
фармацеутске и примрке здравствене заштите, Четврти Унапређење квалитета 
образовања грађана и грађанки  града Пожаревца, специфични циљ- Унапређење 
система предшколског , основног , средњег и високог образовања кроз стварање 
услова  за ефикаснију и квалитетнији рад образовних установа. Пети стратешки 
циљ Унапређење развоја спорта и услова за бављење спортом грађана и грађанки 
града Пожаревца, са специфичним циљевима. Повећање броја и доступности 
спортских садржаја, Изградња нових и реконструкција постојећих објеката , шести 
стратешки циљ Побољшање културног имиџа града , са специфичним циљевима: 
Повећање културних садржаја и повећање учешћа грађана и културном животу, 
Унапређење просторних и техничких капацитета у инструкцијама културе. 

5. Плану детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне „  у Пожаревцу 
(“Службени гласник града Пожаревца“ бр. 5/10). 
 

4. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 12. УРЕДБЕ  
 
 Поступак, услови и начин отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без 
накнаде утврђени су одредбама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 
размене непокретности“ („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18 ).  

Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде према члану 7. став 
1. тачка 1. ове Уредбе може се спровести под условом да је то грађевинско земљиште 
намењено за изградњу, у складу са важећим планским документом на основу кога се могу 
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издати локацијски услови и грађевинска дозвола за објекат у функцији реализације 
пројекта којим се унапређује локални економски развој.  

Члан 9. став 3. ове Уредбе утврђује да јединице локалне самоуправе које на својој 
територији имају више од 100.000 становника, могу отуђити грађевинско земљиште у 
индустријским зонама по цени која је мања од тржишне или без накнаде за изградњу 
објеката из члана 7. став 1 тачка 1.  

Члан 9. став 4. ове Уредбе утврђује да је стицалац права својине на грађевинском 
земљишту из става 3. овог члана дужан да у периоду имплементације инвестиционог 
пројекта, на свака два ара отуђеног грађевинског земљишта, запосли најмање једно лице 
на неодређено време.  

Члан 10. ове Уредбе утврђује да износ умањења тржишне вредности цене, за 
пројекте локалног економског развоја из члана 7. став 1. тачка 1. ове уредбе не може бити 
већи од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације пројекта, 
односно инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације пројекта односно 
инвестиције.  

 Члан 12. ове Уредбе утврђује да за пројекте економског развоја из члана 7. став 1. 
тачка 1. ове уредбе ако се отуђење грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, 
пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење предметног 
грађевинског земљишта, јединица локалне самоуправе је дужна да сачини елаборат о 
оправданости, који садржи нарочито: 

1) попис и површину катастарских парцела за које се предлаже отуђење; 

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и 
грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима 
(намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне 
опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој 
размери; 

3) процену Министарства финансија – пореске управе о тржишној вредности 
катастарских парцела; 

4) податке о субјекту које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, по добијању 
сагласности Владе; 

5) податке о правном, односно физичком субјекту – стицаоцу права својине на 
предметном грађевинском земљишту; 

6) износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности 
грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу; 

7) обавезу стицаоца права својине да обезбеди банкарску гаранцију по добијању 
сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза; 

8) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи 
од реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних 
ефеката; 

9) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију пројекта, 
односно инвестиције; 
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10) друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским 
земљиштем. 

Елаборат о оправданости из става 1. овог члана сачињава надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење 
предметног грађевинског земљишта, a усваја га скупштина јединице локалне самоуправе, 
по спроведеном јавном увиду у трајању од најмање осам дана. 

Економска анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 7) овог члана мора 
приказати очекивано повећање запослености и јавних прихода, ефекте на обим 
привредних активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој 
средини.  

Прописани подаци и документа, као и анализе и прегледи које Елаборат о 
оправданости треба да садржи дати су у наставку  у оквиру овог одељка од 4.1. до 4.7, док 
су  економска анализа очекиваних трошкова и економска анализа очекиване користи од 
реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализа очекиваних социјалних ефеката, 
као и преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију пројекта, 
односно инвестиције, дате као посебни одељци Елабората.   

 
4.1. ПОПИС И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА КОЈУ СЕ 
ПРЕДЛАЖЕ ОТУЂЕЊЕ 

 
 
 Предмет Елабората оправданости , за коју се предлаже отуђење у циљу 
подизања фабрике кафе је градско грађевинско земљиште, на кп. бр.  6780/71 КО 
Пожаревац КО Пожаревац, у јавној својини Града Пожаревца, а која се налази на локацији 
„Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу, уписана у Лист непокретности број  5450  
К.О. Пожаревац, укупне површине 40  ари.  
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4.2.ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОГА СЕ МОЖЕ 
ИЗДАТИ ЛОКАЦИЈСКА И ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

 
У Информацији о локацији број 04-350-308/2019 од 5.06.2019.године Одељење за 

урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, је навело да је 
плански основ План детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне „ у Пожаревцу 
(“Службени гласник града Пожаревца“ бр. 5/10).    

„Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу,  налази се  у зони –целина А2, а у 
оквиру КП бр. 6780/КО Пожаревац   а у оквиру КП бр. 6780/КО Пожареваца. Зона –целине 
А2 , површине 3ха 04а 19 м 2-петежна намена пословно комерцијална делатност, допунска 
намена специјализоване произвдње, пратећа услужно комерцијалне делатности.  Дати су 
услови и правила за изградњу траженог објекта погона пржионице кафе у хали од 1200 м2. 
Наведеном информацијом о локацији назначено је да изградња хале површине од 1200 м2 
на кп бр. 6780/2 Ко Пожаревац  захтева дефинисање будуће грађевинске парцеле и 
детаљну архитектонску разраду локације израдом урбанистичког пројекта са предлогом 
пројекта парцелације.   

Сходно свему наведеном  извршена  је препарцелација, те је формирана нова 
парцела 6780/71 КО Пожаревац, укупне површине 40 ара. У Изводу  из листа 
непокретности РГЗ Службе за катастар непокретности Пожаревац, број 5450 КО 
Пожаревац од 24.09.2019.године, у  А –Листу,  уписана је као варошке утрине, њива 
1.класе, површина 40 ари, градско грађевинско земљишта. У  Б листу , као носилац права  
не земљишту уписан је Град Пожаревац, врста права-својина, облик својине- јавна, обим 
удлеа 1/1,  у листу Г- нема терета.  

За новоформирану кат.пар. 6780/71 КО Пожаревац, од Одељења за урбанизам и 
грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, прибављена је Информација о 
локацији број  04-350-566/2019 од  11.10.2019.године. 
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4.2.1 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ    
 
 Графички приказ  кат.пар. 6780/71 КО Пожаревац, која је предмет  овог 
Елабората оправданости, дат је у Копији катастарског плана, број 953-1/2019-637 од 
04.10.2019.године, коју је издала  Служба  за катастар непокретности Пожаревац 
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4.3.ПРОЦЕНА МИНИСТАРТСВА ФИНАНСИЈА-ПОРЕКСА УПРАВА О 
ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ  

 
 

На захтев Града Пожаревца од 19.06.2019.године, Министарство финансија 
Пореска управа –Филијала Пожаревац дописом  бр.  080-464-085-00060/2019-К1В02 од 24. 
јуна 2019. године, доставило је  процену тржишне вредности земљишта  кп. бр. 6780/2 . 
Наведено је да се  предметна  катастарска парцела код РГЗ Службе за катастар 
непокретност води као грађевинско земљиште, да се простире у трећој градској зони, у 
тзв. Индустријској зони Града Пожаревца,   да је облика четвртине круга, неизграђена, око 
кружног облика ове парцеле је пут.  На основу описаног и упоређивању са правоснажним 
пореским основицама као тржишним вредностима, процењена вреднос кп. бр. 6780/2 
износи 145.000,00 динара за 1ар земљишта.  Наведена процена се примењује и на  
новоформирану  кп. бр. 6780/71 КО Пожаревац, укупне површине 40 ара. 
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4.4.ПОДАЦИ  О СУБЈЕКТУ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ПОТПИС УГОВОРА О 
ОТУЂЕЊУ, ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ВЛАДЕ 

 
Сходно Одлуци Скупштине Града Пожаревца_________________________________, 

лице овлашћено за потисивање Уговора о отуђењу    грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде  је Градоначелник Града 
Пожаревца ,  Бане Спасовић, дипл.правник.  

  
 

4.5.ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ СТИЦАОЦУ ПРАВА СВОЈИНЕ  
  

Назив Привредног друштва: MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevac 
Адреса: Ђуре Ђаковица бб, 12000 Пожаревац 
Директор: Александар Милојковић 
Правни статус: ДОО 
Власничка структура: 100 % Агрофоод Интернатионал, Пожаревац, Ђуре Ђаковића 
бб 
Основна делатност: Прерада и производња  кафе 
Мат.бр. 17276018 
ПИБ.100282730 
Шифра делатности: 10.83 
Година оснивања: 2000. 
 
Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevаc, је основано 2000. године, као 

Joint Venture  грчке  фирме SUCCESS Group I HK BAMBI  са циљем да се производи и 
пласира на домаћем тржишту млевена кафа, филтер esspreso познатих  брендова café 
Pascalin I café Pascuale.   

Користећи вишегодишње искуство у производњи разних врста кафе SUCCESS Group  
и велико искуство у продаји  и  пласману HK BAMBI, предузеће је имало одличне  основе 
да створи значајано учешће у глобалној продаји и пласману разних врста кафа у Србији. 
Фабрика је пролазила кроз разне изазове који су били везани за промене власништва, 
дистрибутера и концепта продаје, али је сво време остала препознатљива по 
бескомпромисном квалитету своје кафе. Учешће у тржишту кафе Србије је достизало до 5 
% 

После преузимања фабрике  2019 године  од стране Agrofood International  који је у 
већинском власништву бугарске фирме и грчког капитала , фабрика уз додатну 
капитализацију и осавремењавање техничких  капацитета и  новог производног програма, 
поставља нову стратегију пословања.  
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4.6.ИЗНОС УМАЊЕЊА ИЗРАЖЕН КАО РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УТВРЂЕНЕ 
ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И НОВЧАНОГ 
ИЗНОСА ОДРЕЂЕНОГ УГОВОРОМ О ОТУЂЕЊУ 

 
Површина  кп. бр. 6780/71 КО Пожаревац износи 40 ара.  
Како процењена тршишна вредност  земљишта кп. бр. 6780/71 КО Пожаревац,  

износи  145.000,00 динара/ар, то тржишна вредност парцеле износи  5.800.000,00 РСД, 
односно   49.189,23 евра (по  средњем курсу  НБС који на  дан  када је извршена процена 
тржишне вредности земљишта тј. на дан 24.06.2019.године  износи  117.9120 РСД /1 ЕУР) 
 

145.000, 00 дин.   *40 ара  =5.800.000,00 РСД 
 

(1.229,73 ЕУР  *40 ара=49.189.20 ЕУР) 
 

Новчани износ одређен у нацрту Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини  Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде катастарске парцеле  
6780/71 КО Пожаревац  је 0,00 РСД, односно парцела се отуђује БЕЗ НАКНАДЕ.  
  

Износ умањења као разлика између утврђене тржишне вредности предметне  
катастарске  парцела  и новчаног износа одређеног предметним нацртом  Уговора  о 
отуђењу је  5.800.000,00 РСД, односно 49.189,20 ЕУР. 
 
  

4.7.ОБАВЕЗА СТИЦАОЦА ПРАВА СВОЈИНЕ ДА ОБЕЗБЕДИ БАНКАРСКУ 
ГАРАНЦИЈУ ЗА ИСПУЊЕЊЕ  УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

 
Према члану 5.  Нацрта Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини  Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде катастарске парцеле  6780/71 КО 
Пожаревац (У даљем тексту: Нацрт уговора)   Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO 
Požarevаc је  као стицалац и  обавезује да пре потписивања овог уговора, на име измирења 
уговорних обавеза, обезбеди неопозиву банкарску гаранцију на износ од 49.189,20 евра 
(словима: четрдесетдеветхиљадастоосамдесетдеветстотинаевра и 20/100), плативу на први 
позив у корист Града у динарској противредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан активирања банкарске гаранције, издату од стране пословне банке која 
послује на територији Републике Србије, са роком важења  2 годинe (2 годинe од дана 
закључења овог уговора).  

Чланом 13. Нацрта уговора је одређено да уколико   Предузеће MP“ BAMBI  
SUCCESS“ DOO Požarevаc , као стицалац на било који начин не испуњава уговорене 
обавезе из члана 4,5,8,9. и 12. овог уговора, Град може раскинути овај уговор 
једностраном изјавом воље и активирати банкарску гаранцију, уз обавезу да о намери 
активирања банкарске гаранције претходно обавести Стицаоца. 
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5. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНИХ ТРОШКОВА И ЕКОНОМСКА 
АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНЕ КОРИСТИ ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА, 
ОДНОСНО ИНВЕСТИЦИЈЕ, КАО И АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ 
ЕФЕКАТА  ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

Основна сврха овог дела Елабората оправданости је да посматрано из угла јавних 
финансија и буџета Града Пожаревца, економско финансијски вреднује и упореди два 
сценарија: уступање грађевинског земљишта заинтересованом инвеститору са или без 
накнаде.  

За потребе израде економско-финансијске анализе коришћени су следећи улазни 
подаци и претпоставке:  

• заинтересовани инвеститор је Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevаc 
, која је на територији Града већ имала производне капацитете; 

• инвеститор планира да у Пожаревцу инвестира у проширење својих производних 
капацитета тако што би изградио нову производну халу површине 1.600 м2 ( обухвата 
1.200 м2  производног дела и 400м2 административног дела)  која ће бити у функцији 6 
месеци од почетка градње; 

• укупна вредност инвестиције износи око 2.9 милиона ЕУР;  

• укупан број новозапослених који се планира је минимум 22 лица са којима би се 
склопили уговори о раду на неодређено време. Поједини радници ће ићи на 
специјализоване обуке у матичне фабрике у Бугарској и Грчкој, а планирана 
квалификациона структура и динамика запошљавања предвиђена је у следећем обиму: 

Захтевана квалификација УКУПНО 

ВСС/ВШС 11 

ССС 11 

ВКВ/КВ / 

НКВ/НСС / 

Укупно  22 

 
• Запошљавањем 22 радника, повећава се стопа запослености на територији града 

Пожаревца, у области Прерађивачке индустрије  за 1% . Према саопштењу Републичког 
завода за статистику  бр. 17 од 31.01.2019.године, годишњи просек запослених у овој 
области у 2018.години износи 2148.  

• с oбзиром на захтевану квалификациону структуру ново запослених, просечна нето 
зарада пројектована је са приближно 648 ЕУР нето (без припадајућих пореза и доприноса) , са 
фондом нето зарада у петогодишњем периоду у износ од  60.000.000,00 РСД , односно 508.854,06 
ЕУР.   
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• површина земљишта која је потребна за реализацију пословних намера 
инвеститора износи 4.000 м² грађевинског земљишта;  

• површина објеката који ће се градити на предметним катастарским парцелама у 
првој фази је око 1.600 м²;  

• почетак изградње објекта планиран је одмах по завршетку процедуре око доделе 
земљишта и прибављања потребних дозвола и сагласности, а комплетна инвестиција, биће 
завршена већ у првој години реализације;  

• што се извора средстава тиче, инвеститор   Предузеће  MP“ BAMBI  SUCCESS“ 
DOO Požarevаc  је у Бизнис плану   изложио следеће:  

1.         Сопствена средства – опрема -  950.000 еура ,100 % 

2. Сопствена средства -  обртна средства   до 800.000 еура,  100 % 

3. Сопствена средства -  земљиште и хала 200.000 еура,  67 % 

4. Лок. самоуправа – подст.средства (земљисте и хала) 100.000 еура,  33 % 

 Укупно:                                                                                     300.000 еура 

____________________________________________________________________ 

 Укупно: 1 + 2 + 3 + 4                                                           2.050.000 еура 

•  курс за ЕУР рачунат је на паритету 1 ЕУР = 117.912 РСД.  

5.1.ОЧЕКИВАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У СЛУЧАЈУ 
УСТУПАЊА ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ 

Процена јавних прихода буџета Града у првих пет година реализације инвестиције 
коју намерава да покрене MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevаc рађена је на бази 
очекиваних прихода локалног буџета, а по основу пореза на зараде, пореза на имовину, 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине, доприноса за уређење грађевинског 
земљишта, као и градских такси у поступку издавања локацијских услова и дозволе за 
градњу. 

Обрачун директних ефеката на приходну страну локалног буџета рађен је на бази 
постојећих прописа и важећих одлука донетих на нивоу Града, а приказан је у наредној 
табели (прва година пословања везује се за јануар 2020. године, када се планира завршетак 
инвестиција и почетак рада производног погона). 

 



 

 

Пореска основица за порез на имовину за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање 
делатности је вредности од 4.045,00 динара по м2 за 2019. годину, сходно  изјашњењу Одељења локалне пореске администрације  Градске 
управе града Пожаревца број 436-511/19 од 11.10.2019. У наредним годинама основица је умањена за амортизацију (0,8% годишње).  

На основу претпоставке да ће солменизација уговора о отуђењу бити најкасније до 31.12.2019.године  утврђен је износ  прихода од 
пореза на имовину за период од 2020-2024.године у укупном износу од 2.327.477,20  РСД, односно 19.739,10 ЕУР.  
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ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

РБ 

годи
на 

грађевински објекти за обављање делатности земљиште 
укупно у 
динарима 

(5+10) 

укупно у 
€ (6+11) површи

на м2 
пореска 

основица 
порез у дин 

(4x0,4%) 
порез  € 

површи
на м2 

просечн
а цена 

м2 

пореска 
основица 

порез у 
дин 

(9x0,4%) 

порез  
€ 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2019 1600 101.920.000,00 407.680,00 3.457,49 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 475.100,00 4.006,37 

2 2020 1600 101.111.111,11 404.444,44 3.430,05 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 471.864,44 3.978,93 

3 2021 1600 100.308.641,98 401.234,57 3.402,83 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 468.654,57 3.951,71 

4 2022 1600 99.512.541,64 398.050,17 3.375,82 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 465.470,17 3.924,70 

5 2023 1600 98.722.759,57 394.891,04 3.349,03 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 462.311,04 3.897,91 

6 2024 1600 97.939.245,60 391.756,98 3.322,45 4000 1.450,00 16.180.000,00 67.420,00 548.88 459.176,98 3.871,33 

УКУПНО ЗА ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНА (1+2+3+4+5+6) 2.802.577,20 23.630,97 



 

      5.2. ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ЗА ПЕРИОД  2020 -2024. ГОДИНА 

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА за 2020. годину 

РБ опис 
број 

радни
ка 

БРУТО 2 
зарада по 
раднику 

месечно € 

БРУТО 1 
зарада по 
раднику 

месечно € 
(4/117,9 x 

100) 

Неопорезовани 
износ по 

раднику € 
месечно 

(15.300/курс на 
дан)  

Порез 
по 

раднику 
€ 

месечно 
(5-6) 
x10% 

Припадају
ћи порез 

по 
раднику 

Пожарева
ц € 

месечно 
(7x77%) 

Укупно 
порез за 12 
месеци € 
(8x3)x12 

Курс евра 
Укупно порез 

12 месеци 
дин (9х10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
НК 

радниц
и 

/ / / 129,76 / / / 117,912 / 

2 
ССС 

радниц
и 

11 482,42 409.18 129,76 27,94 21,51 2.839,32 117,912 334.789,9 

3 
ВСС 

радниц
и 

11 1.666,32 1.413,33 129,76 128,36 98,84 13.046,88 117,912 1.538.488,09 

УКУПНО 22      15.886,20  1.873.277,99 

УКУПНО ЗА 5 
ГОДИНА 

     79.431,00  9.366.389,95 

Уколико број радника остане непромењен у периоду 2020-2024 очекује се приход јединице локалне самоуправе на име пореза за зараде 
радника у износу 1.873.277,99 * 5 година = 9.366.389,95 динара.             
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6. ПРЕГЛЕД ДРУГИХ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА И СРЕДСТАВА КОЈЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
 
 Како је у Писму о намерама наведено  Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca  
има намеру да у 2019.години аплицира за доделу подстицајних средстaва из Програма локалног 
економског развоја Града Пожаревца , у износу  од 50.000 евра,  за набавку опреме хале, за меру 
Привлачење инвеститора, а уз обавезу запошљавања   22 радника. До дана израде Елабората 
оправданости Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca   није аплицирао за средства по 
наведеном Програму.   
 

7. ДРУГИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ ОВАКВОГ 
РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 

 
У Писму о намерама и Бизнис плану –Пословно-инвестициони пројекат  Фабрике  кафе 

Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca  је као планирани  почетак  инвестиције  
навело период  јун-јул 2019. године,  док је као  почетак призводње наведен период јануар  2020. 
године. 

Обзиром на период израде Елбората оправдности и период  на  сповођењу свих активности на 
отуђењу грађевинског земљишта који је предмет Елабората, Предузећу  MP“ BAMBI  SUCCESS“ 
DOO Požarevca је остављен рок од 1 (једне) године од дана закључења Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде 
катастарске парцеле 6780/71 КО Пожаревац, да заврши планирану изградњу фабрике за 
производњу кафе, површине 1600м2 , пројектованог капацитета фабрике 200 тона/месечно 
пржене, млевене и осталих врста напитака на бази  espresso  и традиционалне кафе.  У датом року 
Предузеће MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevca  је у обавези да отпочне производњу у 
новоизграђеном објекту, те да  Град благовремено обавести о истом, уз достављање употребне 
дозволе за објекат, као и доказ да је отпочео са радом. 
 

 
8. ЗАКЉУЧАК  

 
           На основу података изнетих у Елаборату  оправданости и економске анализе  може се 
закључити следеће:  
  

1. Укупно процењени јавни приходни буџета Града  Пожаревца за период од 5 година, од 
2020.  до 2024.године, износе 11.693.867,15  РСД,  односно 99.174,53  ЕУР .    

2. Укупно процењени трошкови Града Пожаревца, по основу изостајања прихода од продаје  
градског грађевиснког земљишта износе  5.800.000,00 РСД, односно   49.189.20 ЕУР. 

Према наведеном, закључује се да су очекивани јавни приходи буџета Града Пожаревца у 
првих пет година већи у односу на процењену тржишну вредност земљишта које се отуђује, а на 
којем ће  MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevаc   отпочети производњу.  

На основу изнетог закључује се да је процењена тржишна вредност земљишта за 
отуђење , мања од очекиваног износа увећања јавних прохода буџета Града Пожаревца у 
периоду од 5 година, по основу реализације инвестиције, а  што је сагласно са чланом 10. 
Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине 
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или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности“ („Службени 
гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18 ). 

3. Очекује се запошљавање 22 радника, чиме се повећава  стопа запослености на територији 
Града Пожаревца, у области Прерађивачке индустрије за 1%. Према саопштењу 
Републичког завода за статистику бр. 17 од 31.01.2019.године, годишњи просек запослених 
у овој области у 2018.години износи 2148.  
На основу изнетог закључује се да ће ова инвестиција повећати број запослених за 

више од 1% запослених у привреди Града Пожаревца,  а чиме су испуњени услови из члана 
9. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине 
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности“ („Службени 
гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18 ). 

4.  Запошљавањем 22  радника, у фазама, у старту 12, а у року од 6-12 месеци још 10 радника,  
очекивана је да у петогодишњем периоду оставре   нето у износу од  60.000.000,00 РСД, 
односно 508.854,06 ЕУР. Наведени износ нето зараде ће се засигурно већим делом 
утрошити на територији  Града Пожаревца, по разним основама, из чега ће се у значајном  
обиму произићи додатни ефекти на буџет Града Пожаревца и повећање потрошње са 
позитивним ефектом на развој малих и средњих преузећа и предузетника са територије 
Града Пожаревца. Такође постоји вероватноћа да ће се планирани број запослених  увећати 
са увећањем производње.  

5. MP“ BAMBI  SUCCESS“ DOO Požarevаc   ће за реализацију ове инвестиције која износи 
око 2.9 милиона евра, уложити сопствена средства у износу  од  око 2 милиона евра.  
Отварање фабрике кафе и отпочињање производње , засигурно ће  захтевати и друге услуге 
малих и средњих предузећа са територије Града Пожаревца, у области транспорта, 
одржавања објекта, исхране запослених и друго, што ће довести до развоја ових сектора, а 
са друге стране ће се створити  услови  за локални економски развој,  привлачење    
страних   и домаћих инвеститора и јачање конкурентности Града Пожаревца.     
услуге  

СХОДНО СВЕМУ НАВЕДЕНОМ  МОЖЕ СЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА  ЈЕ  ПРЕДЛОГ ОТУЂЕЊА  
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „СЕВЕРНИ БЛОК 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ, НА КП БР. 6780/ 71 КО ПОЖАРЕВАЦ,  
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA 
PROIZVODNJU I PRERADU  “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC, У САГЛАСНОСТИ 
СА УРЕДБОМ  О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОД КОЈИМА СЕ 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ОТУЂИТИ ИЛИ ДАТИ У 
ЗАКУП ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ 
НАКНАДЕ, КАО И УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ, 
ОПРАВДАН.  
 

   У Пожаревацу, октобар 2019.године 
    Број: 014-464-38/2019 

                                                         ОБРАЂИВАЧ: 
 РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА  ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  

                                                                 ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

                                                                  Марко Савић, дипл. политиколог, с.р. 
 

                                                                  САВЕТНИЦА У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ  
РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
                                                            Соња Траиловић, дипл. ецц, с.р. 

 
 


