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На основу чл. 20. став 1. тачке 1. и 7. и чл. 66. став 1. и 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), чл. 17. Закона о улагањима („Сл.гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018), чл. 54., а 

у вези члана 18. став 1. тачка 7. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 

6/2019), а у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. 

гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), 

 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________ 2019. године, донела 

је 

 

 

 ОДЛУКУ  

О  УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

  

 I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се услови, начин и поступак реализације програма 

локалног економског развоја града Чачка, критеријуми за доделу средстава из буџета 

града Чачка, праћење реализације програма и  пројеката за које су средства додељена  у 

складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан 

утицај на отварање нових радних места, пренос нових знања и технологија,  

привредном и другом  развоју града. 

Овом одлуком се уређује регионална инвестициона државна помоћ и државна 

помоћ мале вредности де минимис државна помоћ. 

 

Члан 2. 

 

Улагања представљају имовинска права која има или контролише, директно или 

индиректно, страни или домаћи улагач на територији града Чачка, а за чије стицање 

улагач ангажује средства (улагање у зграде,  производне погоне, машине и опрему, нове 

производне капацитете, постојеће производне капацитете у складу са законом којим се 

уређују страна улагања и другим прописима).  

Улагач јесте свако правно или физичко лице које улаже на територији града 

Чачка у складу са законом. 

Појмови чије је значење одређено законом и другим прописима којима се 

уређују улагања домаћих и страних физичких лица  имају исто значење у реализацији 

програма локалног економског развоја града Чачка.  

 

II МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  

 

Члан 3. 

 

Мере реализације програма локалног економског развоја: 

1. Привлачење инвеститора реализује се на следећи начин 



- Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено и пословног 

простора који је у јавној својини Града, 

- Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног простора за 

различите намене, 

- Обезбеђивањем средстава за набавку опреме (машине, алати и остала опрема) 

неопходне за проширење капацитета или започињање производње. 

2. Подстицање конкурентности реализује се кроз подршку 

- Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности производа, 

- Подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са циљем 

заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, 

- Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих 

компанија на инострана тржишта, 

- Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних 

капацитета. 

  

III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Извори и намена средстава   

Члан 4. 

 

Средства за реализацију програма локалног економског развоја (у даљем тексту: 

средства) обезбеђују се у буџету града Чачка. 

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и 

пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга 

које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава  

 

Члан 5. 

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи 

и страни, мала и средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте и 

пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са 

програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка 

реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под 

условима предвиђеним овом одлуком.  

 

Изузимање од права на доделу средстава  

 

Члан 6. 

 

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу 

добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима и то привредни 



субјекти који обављају делатност у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као 

и привредни субјекти у тешкоћама.  

 

Висина средстава која могу бити додељена  

 

Члан 7. 

 

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Привлачење 

инвеститора одређује се на основу оправданих трошкова улагања и директних и 

индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције, односно у складу са 

чл. 8. ове Одлуке.  

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Подстицање 

конкурентности једном привредном субјекту је највише до 10.000.000,00 динара у току 

три узастопне фискалне године. 

 Средства се могу одобрити путем следећих инструмената: 

- подстицаја, 

- инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем или без накнаде, 

- кроз одрицање осталих изворних прихода јединица локалне самоуправе. 

Град Чачак у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину 

одређује инструмент доделе средстава. 

 

IV МЕРА – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА – ИНВЕСТИЦОНИ ПРОЈЕКТИ, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 

Пројекти за које се могу доделити средства  

 

Члан 8. 

 

Средства се могу доделити за:  

1) пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања 

износе најмање 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање 

најмање 20 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања;  

2) пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања 

најмање 100.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 

40 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања;  

3)  пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања 

најмање 500.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 

70 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања,  

4) пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност 25.000 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан 

подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места и то 

до 40% од оправданих трошкова улагања.  

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са Програмом локалног 

економског развоја за период 2017.-2019. година и овом одлуком одређује се у 

апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета 

у складу са прописима који уређују доделу државне помоћи.  



 Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% опрaвданих 

трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ. 

 

Услови за доделу средстава  

Члан 9. 

 

Средства могу бити додељена  под следећим условима:  

1) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са овом инвестицијом 

морају опстати у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих 

привредних субјеката три године, након завршетка пројекта,  

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације 

инвестиционог пројекта не смањује у периоду од најмање пет година, ако је у питању 

велики привредни субјект, односно у периоду од најмање три године, ако је у питању 

мали и средњи привредни субјект, 

3) да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном 

субјекту у поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у 

случају да се радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја 

новоотворених радних места, 

4) да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а 

отворено је у року од три године, од завршетка инвестиције.  

Корисник средстава, након постизања пуне запослености, у складу са уговором о 

додели средстaва (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком запосленом редовно 

исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који 

је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за 

који се исплаћује зарада, за све уговорено време у складу са овом одлуком.  

 

Рок за реализацију пројекта  

Члан 10. 

 

Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних места је најдуже три 

године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити 

највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, ако Комисија за 

доделу средстава оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока 

објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на 

најефикаснији начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског 

развоја.  

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока 

оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са 

образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз 

образложење о разлозима за одбијање. 

 

Kритеријуми за анализу квалитета пројеката  

 

Члан 11. 

 

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:  

1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, 

досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.); 



2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности 

инвеститора, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији 

Националне службе за запошљавање на територији Града;  

3) број, односно проценат висококвалификованих радника који се запошљавају 

реализацијом инвестиционог пројекта;  

4) висина и врста инвестиције;  

5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са 

класификацијом Евростата;  

6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;  

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке радника и просечна висина зарада);  

8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након 

инвестиционог пројекта);  

9) утицај инвестиционог пројекта на повећање конкурентности и излазак на нова 

тржишта;  

10) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, 

ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др.);  

11) одрживост инвестиционог пројекта по свим пословним параметрима, 

укључујући и кредибилну анализу тржишта пласмана и набавке.  

Податке из става 1. тачка 2. овог члана Национална служба за запошљавање 

доставља Министарству надлежном за послове привреде (у даљем тексту: 

Министарство) на његов детаљан и јасно дефинисан захтев.   

 

 Oправдани трошкови 

 

Члан 12. 

 

За реализацију мере Привлачење инвеститора средства се могу одобрити за 

следеће оправдане трошкове улагања у почетна инвестициона улагања (материјална и 

нематеријална имовина) и нова радна места повезана са почетним улагањем. 

Оправдани трошкови у малим и средњим привредним субјектима су и трошкови 

припреме студија и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако 

висина државне помоћи износи 50% од стварно насталих трошкова. 

У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен 

уколико не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог 

привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима. 

Имовина која се стиче куповином мора бити нова, изузев у случају када се 

државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У случају 

преузимања износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре 

куповине, одбија се од укупног износа. 

Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и 

зграда су оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу 

куповине имовине, на крају периода закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп 

се мора наставити најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта 

улагања. 

 Трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме не 

сматрају се оправданим трошковима са становишта регионалне инвестиционе државне 

помоћи. 

 

 

 



V МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 

 

Члан 13. 

 

 Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале 

вредности (де минимис државна помоћ). 

 За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане 

трошкове: трошкове иновација (трошкови инструмената, уговорних истраживања, 

техничког знања и патената који су купљени и лиценцирани, саветодавних услуга, 

оперативни и трошкови израде техничке студије изводљивости), трошкове развоја 

кооператива, кластера, инкубатора (улагање у опремање, зграде, имовину, канцеларија, 

усавршавање, оперативни и трошкови запослених лица), трошкове настале за добијање 

сертификата и обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних 

капацитета. 

Члан 14. 

 

 Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно 

за делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање 

дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) 

привредног субјекта повезаних са извозним активностима и за давање предности 

домаћим производима у односу на увозне производе.  

 Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду 

трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење 

новог или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не сматра се 

помоћи за подстицање извоза из става 1. овог члана. 

 

VI ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  

 

Јавни позив  

Члан 15. 

 

Додела средстава спроводи се у складу са јавним позивом и овом одлуком.  

Јавни позив објављује се по одлуци Градског већа, на предлог Градске управе за 

надлежне за локални економски развој.  

Текст јавног позива објављује се и на интернет страници града Чачка.  

Јавни позив нарочито садржи:  

1) инструменте доделе које обезбеђује Град, оправдане трошкове и услове које 

корисник треба да испуни; 

2) интернет страницу на којој се може извршити увид у одредбе ове одлуке и 

пратећих аката,  којима се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава;  

3) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са учествовањем у поступку 

доделе средстава и податке о лицу за контакт;  

4) адресу на коју се достављају пријаве;  

5) трајање јавног позива - најдуже „Док се средства не утроше”;  

6) друге информације од значаја и интереса за инвеститоре и кориснике 

средстава.  

Уколико јавни позив буде расписан за меру подстицање конкурентности у њему 

мора бити назначено да се средства добијају у складу са де минимис државном помоћи.  



Изузетно, одлука о додели средстава за улагања од посебног значаја, може бити 

донета без јавног позива и мора се пријавити Комисији за контролу државне помоћи 

пре доделе средстава.  

 

Пријава за доделу средстава  

Члан 16. 

 

Образац пријаве на јавни позив за доделу средстава у складу са овом одлуком (у 

даљем тексту: Образац пријаве) прописује Градска управа надлежна за локални 

економски развој, у складу са условима и критеријума за доделу средстава утврђених 

овом одлуком.  

 

Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту: Пријава) чине Образац пријаве и 

пратећа документација која се уз њега подноси.  

 

Образац пријаве мора да садржи податке којима се обезбеђују услови за 

упоредивост података који су у њој садржани са потребама поступка оцене свих 

пројеката и поступка контроле уговорних обавеза које је корисник средстава дужан да 

извршава.  

 

Образац пријаве објављују се на интернет страницама града Чачка.  

Инвеститор Пријаву подноси Градској управи за локални економски развој.  

Пријава се подноси на српском језику.  

 

Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:  

 

1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне 

инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу, 

који је саставни део Уговора;  

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја 

инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако 

постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно 

лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз 

налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног 

предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да 

прибавља извештај овлашћеног ревизора);  

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, 

који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из 

одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од 

три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски 

језик,  

4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте 

оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства 

којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по 

ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ или државна помоћ 

мале вредности из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе,  

5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, 

а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да 

инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни 



нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се 

уређује порески поступак и пореска администрација,  

6) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се 

утврђује број запослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника 

средстава у тренутку подношења пријаве.  

 

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице 

надлежне Градске управе.  

 

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава  

 

Члан 17. 

 

           Градска управа надлежна за локални економски развој утврђује испуњеност 

формалних услова за доделу средстава у складу са овом одлуком и достављеном 

Пријавом.  

Градска управа за локални економски развој одбацује неблаговремене Пријаве.  

Ако Пријава не испуњава услове из члана 16. ове Одлуке, Градска управа  

одбацује Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у 

року од 30 дана, од дана окончања јавног позива.  

Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл. 5. и 8. ове одлуке Градска 

управа одбацује Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз 

образложење у року од 30 дана.  

Приговор на одлуку Градске управе  из ст. 2, 3. и 4. овог члана може се поднети 

Градском већу у року од осам дана, од дана пријема обавештења градске управе.  

Градско веће одлучује о приговору из става 5. овог члана, и доставља одговор 

подносиоцу пријаве у року од 15 дана од дана пријема приговора.  

Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене градска управа доставља 

Комисији  за доделу средстава, у року од 15 дана, од дана окончања јавног позива. 

  

Анализа поднетог пројекта  

Члан 18. 

 

Градска управа надлежна за локални економски развој врши стручну анализу 

пројеката у складу са Програмом локалног економског развоја за период 2017.-2019. 

година и овом одлуком на основу достављених Пријава, и доставља их Комисији за 

доделу средстава заједно са Пријавом.  

Стручна анализа обавезно садржи анализу могућег износа средстава која се могу 

доделити.  

Стручна анализа се може поверити стручном експерту или консултанту, 

физичком или правном лицу које има адекватне међународне референце у случају 

комплекснијег и сложенијег пројекта. 

Градска управа може прибавити и друге потребне податке од релевантних 

институција, и захтевати додатна објашњења од инвеститора чија је Пријава 

благовремена и задовољава услове у складу са овом  Одлуком.  

 

Комисија за доделу средстава  

Члан 19. 

 

Комисију за доделу средстава образује Градско веће.  



Комисија има председника и четири члана. 

Градско веће доноси одлуку о додели средстава у складу са овом одлуком и 

расположивим буџетским средствима на предлог Комисије.  

Комисија доноси одлуке  већином гласова од укупног броја чланова.  

Одлука из става 7. овог члана садржи нарочито податке о пројекту и његовим 

елементима битним за поступак уговарања доделе средстава, инвеститору односно 

кориснику средстава, о висини додељених средстава, средствима обезбеђења за 

додељена средства и њиховог рока важења, односно разлоге због којих средства нису 

додељена.  

Предлог мера из става 9. овог члана припрема градска управа надлежна за 

локални економски развој.  

Градска управа надлежна за локални економски развој пружа административно-

техничку помоћ и предлаже председнику, или овлашћеном члану Комисије, сазивање 

седнице Комисије, припрема материјале за одлучивање и разматрање на седницама 

Комисије, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема 

записнике са седница, и поступа по одлукама Комисије и Градског већа.  

Свим учесницима у поступку доделе средстава градска управа надлежна за 

локални економски развој доставља образложену одлуку Градског већа у року од 45 

дана од дана окончања јавног позива. 

Комисија за доделу средстава може да предложи измену рокова, смањење износа 

додељених средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза, признавање делимичног 

испуњења уговорних обавеза, а по образложеном предлогу корисника средстава, 

укључујући и предлоге за измене и допуне или раскид Уговора о додели средстава и 

доноси закључке и препоруке о даљим активностима на отклањању евентуалних 

проблема у спровођењу пројеката.  

 

Приговор на одлуку о додели средстава  

 

Члан 20. 

 

Приговор на одлуку Градског већа доставља се градској управи надлежној за 

локални економски развој у року од осам дана од дана пријема одлуке, о коме Градско 

веће одлучује у року од 15 дана, од дана пријема приговора.  

 

VII УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА  

 

Уговор о додели средстава  

Члан 21. 

 

Средства у складу са овом одлуком додељују се Уговором којим се уређују 

међусобна права и обавезе у вези са коначном одлуком о додели средстава који 

закључују Град Чачак и корисник средстава.  

Инвестициони пројекат којим се Инвеститор пријављује за доделу средстава по 

овој одлуци, чини саставни део Уговора.  

Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник 

средстава не испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела 

одлуку о раскиду.  

Када постоје оправдани разлози да ће негативне последице неизвршења 

уговорених обавеза од стране корисника средстава наступити пре седнице Градско 

веће, на предлог градске управе надлежне за локални економски развој и Комисије за 



надзор може да раскине уговор, а надлежна градска управа за финасије да наплати 

средстава обезбеђења о чему се Градско веће обавештава на првој наредној седници.  

 

Уговор о додели средстава за улагања 

  

Члан 22. 

 

Текст уговора о додели средстава припрема Градска управа за локални 

економски развој.  

Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи: предмет, висину и динамику 

улагања и број нових радних места са динамиком запошљавања, рок за реализацију 

инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин  

исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у 

корист града Чачка - банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог 

уговора.  

 

Исплата додељених средстава  

Члан 23. 

 

Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.  

Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује 

извршење обавезе за чије се испуњење тражи исплата средстава или чије је испуњење 

услов за трансфер средстава. 

 

Средства обезбеђења  

Члан 24. 

 

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од 

пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на 

први позив у корист Града Чачка.  

Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаранцијом у складу са 

Уговором.  

Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да приложи две 

регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у 

циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе 

законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.  

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке 

појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.  

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних 

обавеза, градска управа надлежна за финансије, може по основу издате банкарске 

гаранције, и бланко соло менице, да наплати средства до висине износа исплаћених 

средстава и прописане законске затезне камате. 

  

VIII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТА  

 

Комисија за надзор  

Члан 25. 

 

Комисију за надзор образује Градско веће.  



Комисија има председника и четири члана. 

Комисија доноси одлуке  већином гласова од укупног броја чланова.  

Комисија за надзор ће вршити контролу свих извештаја добијених од Корисника 

средстава и периодично пратити реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе 

од стране корисника средстава, а на основу извештаја добијених од корисника 

средстава, као и других информација и података које прикупи у поступку контроле 

извршења уговорних обавеза и праћења.  

Председник или члан Комисије за надзор не може бити истовремено и 

председник или члан Комисије за доделу средстава, чиме се спречава потенцијални 

сукоб интереса.   

 

Извештаји које подноси корисник средстава  

 

Члан 26. 

 

Корисник средстава дужан је да Комисији за надзор и Градској управи 

надлежној за локални економски развој достави:  

1) извештај независног ревизора за обвезнике ревизије о пословању на крају сваке 

године, укључујући и период из члана 11. ове одлуке који садржи посебан налаз о 

степену испуњења обавеза из Уговора и Пријаве;  

2) извештај независног ревизора на крају инвестиционог периода о испуњености свих 

обавеза корисника средстава утврђених Уговором и Пријавом, заједно са извештајем 

овлашћеног проценитеља о вредности унете половне опреме;  

3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности друге унете имовине, ако постоји;  

4) извештај са подацима о броју запослених, висини исплаћених зарада, пореза и 

доприноса за све запослене, за сваки месец, у року од месец дана након исплате 

последње зараде у току пословне године, укључујући и период из члана 11. став 1. 

тачка 2. и члана 11. став 2. ове одлуке, са документацијом, односно исправама којима се 

доказују наводи из тог извештаја.  

Извештаје из става 1. Комисија за надзор доставља Градском већу. 

 

Контрола над реализацијом пројеката  

 

Члан 27. 

 

Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњавање 

уговорних обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља 

Градском већу.  

Извештај из става 1. овог члана садржи податке и информације о свим 

елементима пројекта, а обавезно садржи:  

1) резиме извештаја независног ревизора, односно проценитеља, са посебним освртом 

на податке релевантне за праћење извршења уговорних обавеза корисника;  

2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања 

наведене у Пријави на основу које је донета одлука о додели средстава;  

3) информације о кретању броја нових радних места отворених код корисника 

средстава и висине исплаћених зарада;  

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;  

5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза од стране корисника 

средстава и критичним роковима за извршење активности додатне контроле;  



6) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисник средстава 

сусреће при реализацији инвестиционог пројекта, а на основу извештаја које доставља 

корисник средстава; 

7) друге информације од значаја за реализацију предметног пројекта и програма 

локалног економског развоја који могу бити угрожени поступањем корисника 

средстава.  

Члан 28. 

 

Обавезује се Градска управа надлежна за финансије да води евиденцију улагања 

од локалног значаја и потрошњу средстава у складу са Законом о улагањима и 

Програмом локалног економског развоја за период 2017.-2019. година.  

 

Ступање на снагу  

 

Члан 29. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка".  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ________/19-I 

________________ 2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 

 

 

 



{}6PA3.rIOX{O}{}ti

Ha ocuoey ycBojeHor llporpaua iroKaJrHor eKoHoMcKor pa3Boja 3a rIepHoA 2017-2019.
toA[Ha, y o6aBe3h cMo Aa .4oHeceMo OAnyKy o ycJroBr4Ma v Ha.+aHy pearlrsar4raje npotpaMa

noKir,.rHor eKoHoMcKor pa:soja za 2019. roAt4Hy, rcojov ce y rlorrtyHocru ypelyjy ycJloBH H

Haqr,rH pea,rrasaqnje HaBeAeHor flporparraa 14 cBe norpe6ne $opua,'rHo - rIpaBHe npoqeAype 3a

pea,'rusaurajy HaBeAeHor flporpan,ta.

llpanuu ocHoB 3a AoHouerbe OAryKe o ycJroBr,rMa H Har{r4Hy pea.:rra:aquje [porpaMa
noKanHor eKoHoMcKor pa:aoja 2a2019. roAlrHy caApxaH je y unaHy 20. cras 1. raqrce l. v 7.

3axoHa o JroKaJrHoj caMoyrpaBlr (,,Cl.r,racHux PC", 6p. 12912007,8312014 - Ap. 3aKoH,

10112016 - Ap. 3aKoH tr 4712018) xojram je npe4erlfeno Aa orurr4Ha, rrpeKo cB,cjux opraHa, y
cKnaAy ca YcrasoN,{ H 3aKoHoM AoHocr4 ra peanusyje nporpaMe 3a noAcrlIuarLe JIoKzIJrHor

eKoHoMcKor pasnoja, npery3uMa aKruBHocrr4 3a oApxaBarre nocrojehux u npueJlaqerbe HoBt4x

uHrecrnqnja u yuanpelyje orure ycJroBe rocnoBarua I4 y qJIaHy 17.3axoua o yJlararbtlMa

(,,Cr.rracuuK PC", 6p. 8912015 u 9512018).

grasou 17. 3arcoHa o yJrararLuMa (,,Cryx6eHH rnacHHK PC", 6p. 8912015 u 9512018),

npegnraleno je 4a ua4nexHr4 opraH je4raHraqe noKur,'rHe caMoyflpaBe L{HcrpyMeFtrI4Ma JIoKanHe

paerojne noJrurrrKe rroAcrr4qe yJrararba, 6praae o nocrojehnu yJlararbl4Ma u rblIxoBoM

nporxupeny, 6pojy u yrcynuoj BpeAHocrr,r yJramrba [r KBaJrr4rery yrataqa, npr.ruersyje craHAapAe

[oBoJ],HOt rrocJroBHor oKpyxerLa rd AoHoclr oIJryKe o MepaMa 3a noAcT[IuarLe KoHKypeHrHocrl4

noKit.rHe caMoyrrpaBe y npr4BraqerLy ynararba. Tarcole je o4peleuo Aa Mepe 3a noAcrlllraFr,e

KoHKypeHTHocrr,I 143 craBa 1. oBor r{JraHa caApxe Hapoqr4To creAehe eJIeMeHTe: I )
orrpeAeJbr4Barbe optaHa, xao je4uuuqe 3a rroAprxKy yJraran,[IMa II3 rlJIaHa 15. osor saxona; 2)
javame aHaJrr4rrrqKe ocHoBe 3a npeuu3Huje u rua [oAaqr4Ma 3acHoBaHo Kpel4parLe pasnojHr.rx

rrorTr4Tr4Ka, [HcrpyMeHara n Mepa y o6racrra roKaJ]Hor eKoHoMcKor pa^:noja; 3) ycnocrasrsame
rpaHcrrapeHrHnx MexaHl{saMa craJIHe rcorrayuuxaquje lt capaA}Le ca npHBpeAoM; 4)
noje4uocraeJbr,rBarbe JroKaJrHr4x rrpoueAypa 3a peanra:aqr.ljy ynaralba; 5) ypaBHorexerbe

JroK€rJrHor rpxr4ura paga, 6) pa:eoj KoMyHanHe r4 JIoKaJIHe eKoHoMcKe uHSpacrpymype; 7)

rcopnuheme ran$opuaqraoHe 14 KoMyHHKauHoHe rexuororuje y uursy ocrBapnBalba e$nracnnje
rcouyuuxaquje; 8) nponucnBarbe JroxzrJrHlrx oraKrur{ua r.r no4cruqaj Ha ocHoBy JIoKaJIHr4x

crparerxKlrx AoKyMeHara. Cran4apAe floBo,'bHor nocJroBHor oKpyxerba, oapebyje MI,IHI,Icrap

HaLJrexaH 3a rrocJroBe flpuBpeAe.

9ranosr.rN4a 95 - 97. Ype46e 3a Aoreny ApxaBHe nouohu ("Cryx6eun rJracHI4K PC",
6p.1312010, l00l20ll, 9112012,3712013, 9712013 n 11912014) peryrrr.{caHa je 4pNaeHa nonaoh

MZrJre BpeAHOCTII.

Mepe npe4nraleHe ycsojenuv flporpanolr iroKzlrrHor eKoHoMcKor pa:noja 3a nepuoA
2017-2019.. roAr4Ha r.r oBoM O4ryrov o ycJroBlrMa v HaquHy pea,'ru:aquje nporllaMa JroKaJrHor

eKoHoMcKor pa-:eoja za 2019. roArrHy cy: [pnuaveme lrHBecrlrropa" xoja ce Moxe
peaJru3oBar[ o6ea6eluna]beM 3eM,.burura rcoje je rzn$pacrpyKrypHo orrpeMJbeHo H rrocJroBHor

rrpocropa rcoju je y jaruoj ceojuuu fpa4a, o6es6elunarreM 3aKyna na ogpeleno BpeMe II
onpeMaFbeM ttocJ]oBHor rrpocropa 3a pa3ruqr4Te HaMeHe, o6e:6efueaneM cpeAcrilBa sa ua6anrcy

onpeMe (naaruuue, ararv yr ocrrrJra onperraa) HeorrxoAHlrx 3a npoulrperbe Ka.nauurera ilrv
3anoqlrbarLe [por.r3BoAme u lloAcrrrr(an e KoHKypeHTHocrH xoja ce Moxe peanu3oBarr4 Kpo3

[oAprxKy rrpor43BoAHrru uuonaqlrjarr,ta roje urtlajy ruoryhHocr ArdpeKrHe [pr4MeHe u 4e$uHucaue



KOpr4CTr4 y JraHUy BpeAHOCrr4 npOr43BOAa, noAprrrKy pa3Boja Koneparr4Ba, K!'racrepa H Apyfr4x
o6lura yApyxr4BarLa ca uuJberta sa-ieAHuuKor Hacryrra ua rpehuM rpxr4rxrnMa n,'ru KoA

AoMHHaHrHor Kyrrua, lo6rajame ruefyuapo4Hr.rx cepruQuKara ca uu,'beM onaoryh,anana H3JIacKa

Aonahux rcounaHuja Ha HHocrpaHa rpxuurra u o6*6e!HBaF[,e cpeAcraBa 3a rrporxuperbe nJrr4

u3rpaArby HoBHx rrpoH3BoAHrlx KanauuTeTa.

HaqelHun


