
Perry6nuxa Cp1uja
rPAA IIAIIAK
Ipa4cro *ehe
Bpoj: 06-1261202A-II
4. cenreu6 ap 2A20. roAr{He
IIAqAK

CKYIIIIITI,IHA TPAAA IIATIKA

Ha ocuory rr;raHa 46. 3axona o.nor<a:ruoj caMoyrrpaBu (..C:r.r;racsur PC" 6p.12912007,

8312014 *.{p. 3aKoir, 101/2016 - np. 3aKoH u 4712018) u u,raua 8z[. Craryra rpaAa rla.rxa

(..Cn.rurcr rpa.qa r{a.IKa" 6p. 612019),

fpagcr<o rehe rpaga r{auxa, Ha ce.[Hr{rIu ogpNauoj 4. cenrelr6pa 2020. roAHHe,

yrepail,.ro je

IIPEAnOr
OAJIyKE O yCJIOBI,IMA U HArrUHy PEAJII{3AIIIJE rrpOrpAMA

JIOKAJIHOT EKOHOMCKOT PA3BOJA 3A 2020. rOAIrHy

ra rrpe4nilKe Cryuurruur,r Aa Aonece

oAJryKy
o ycJIoB[IMA I,I HAqI4Hy PEAJIT,I3AIIIIJE tIpOrpAMA
JIOKAJIHOT EKOHOMCKOI PA3BOJA 3 A 2020. IOAI,IHy

y reKcry xoju je AocraBJseH o46opuuquMa 3a ce,(Hr{rly Cxynurune.

Irlsnecturall Ha ceAHr{rl}r Cxyumruue je Bna4ranrup fojrrah, HaqeJrHr.rK lpa4cre y[paBe
3aJIOKaJrHr{ eKOHOMCKII pa:nOj.



PETTYEJII,IKA CPEIIJA
rPAA qAr{AK
fpagcna yrpaBa 3a JrorcaJrrrn

eKoHgMCKU pa:nOj
Bpoj: Cnl2020-IV-5
01. cenren5ap 2020. roAHHe
I{AIIAK

i.rPrMrbEr., o0 
2. 09. ?il'tri

{:*im
TPAICKO BEhE IPAIA qAqKA

[peguer: .{ocranmane Ilaqpra oAJryKe o ycJroBrrMa r{ Haqr.rHy pea.rrnaauuje
[porpaMa JromaJlHor enonoMcrcor pasnoja sa2020. roArrHy

Y npunory oBor aKTa AocraBJr,aMo BaM Haqpr oIJryKe o ycnoBr,rMa u rraafirry
pea.uusaqaje flporpaMa JroKaJrHor eKoHoMcKor pasnoja sa2020. roA]rHy Ha pa3MarparLe u
yrrpluname rpeAnora sa CryuuruHy.



На основу чл. 20. став 1. тачкa 7. и чл. 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 - др. 

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

1. тачка 4. 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 __. _________ 2020. године, 

донела је 

 

 

 ОДЛУКУ  

О  УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2020. 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, 

- 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, 

- Обезбеђивања средстава за проширење или изградњу нових производних 

капацитета, 

- Помоћ микро предузећима и стартаповима, који нису у тешкоћама и 

регистровани су на територији града Чачка, у циљу јачања конкурентности 

њихових производа и стварања боље позиције на тржишту. 

  

III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА 2020. 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, предузетници, микро предузећа и стартапови 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 2020-2022. 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, а за релевантан податак се узима податак са 

www.croso.gov.rs, односно из централног регистра обавезног социјалног осигурања, 

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, према претходно 

утврђеном броју новозапослених, 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 до 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, односно три године за мале и средње привредне субјекте. 



 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, трошкови 

запослених лица и сл.), трошкове настале за добијање сертификата, обезбеђивање 

средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета и трошкови 

уређења пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања 

(имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање 

производа „CE“ знаком, оправдани трошкови тестирања нових производа и оправдани 

трошкови побољшања постојећих и развоја нових производа. 

 

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 

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 – до датума наведеног у јавном позиву или „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 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 надлежна Градска управа 

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

позива. 

  

Анализа поднетог пројекта  

Члан 18. 

 

Градска управа за локални економски развој врши стручну анализу пројеката у 

складу са Програмом локалног економског развоја за период 2020-2022. 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 за локални 

економски развој.  

Градска управа 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 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 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 у 

реализацији програма локалног економског развоја 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 за локални економски развој и Комисије за надзор у 

реализацији програма локалног економског развоја 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, а на основу 

писаног захтева корисника 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, а на износ укупног подстицаја који му је одобрен од 

стране 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 у реализацији програма локалног економског развоја 

  

Члан 25. 

 

Комисију за надзор у реализацији програма локалног економског развоја 

образује Градско веће.  

Комисија има председника и четири члана. 

Комисија доноси одлуке  већином гласова од укупног броја чланова.  

Комисија за надзор у реализацији програма локалног економског развоја 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 у реализацији програма локалног 

економског развоја 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 у реализацији програма 

локалног економског развоја и Градској управи 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 у реализацији програма локалног економског 

развоја доставља Градском већу. 

 

Контрола над реализацијом пројеката  

 

Члан 27. 

 

Комисија за надзор у реализацији програма локалног економског развоја 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 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 2020-2022. 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: 06-___/20-I 

__. ___________ 2020. године 

 

 

 

 

Председник Скупштине 

 

Игор Трифуновић 

 

 



OFPA3JIOiKEILE

Ha ocuoey ycnojenor flporpana ,loKarHor eKoHoMcKor paseoja 3a repno.q 2A20-2022.
roAIIHa, nocroju o6aaesa Aa ce AoHece Og:ryxa o ycnoBuMa r.{ HaLluHy pealu:aquje rrpotpaMa
.rroKaJrHor eKoHoMcxor pa:noja za 2020. roruHy, xojou ce y nornyHocru ypefyjy ycnoBu H

HaqLrH pearr.r:aqnie r{aBe.{eHor llporpanra u cBe norpe6He $opua,rHo - npaBHe [poqel)jpe 3a

pea,rrl:aqujy HaBeAeHot flporpaua.

llpasuu ocHoB 3a roHorxerbe Og,r1'xe o ycxoBrrMa u Haqr.rHy pea,rnsaqnie nporpaMa
JIoKaJIHoT eKoHoMcKor paseoja za2020. roAr4Hy ca.qpxaH je y.r,rauy 20. crae 1. raqra 7.3arcoHa
o,rora,ruoj caMoynpaBn (,.C,r.r,racuuK PC", 'op. 12912001 ,8312014 -Ap.3a(oH, 101i2016 -lp.
3aKoH u 41 12018 - Ap. :arou) xojuu je npegnufeHo Aa orrrxrHHa, rrpeKo ceo.jux opraHa. y cK.rraly
ca YcrasoN,I I{ 3aKoHoM AoHocH u pea,ru:yje nporpaMe 3a nofcrxUarbe lroKaJrHor eroHoucKor
pa:eoja, npeAy3HMa aKTHBHocru 3a olpx(aBar;e nocrojehnx r4 [puBnar{e}Le HoBiix nueecrlrrqr.rja l.r

yuanpefyje oiI[Ire ycnoBe nocroBarba t,t y qnaHy 17. 3arcoua o ynararbuN,ra (.,C;r.r,racuux PC",
5p. B9/2015 n 95/2018).

t{,rauol,t 17.3arosa o yJrara}brlvra (,,ClyN6eHr{ rJ.racHHK PC",6p. 8912015 n 95/20 18),
npegnnleuo .ie ,{a saA:rexHu opraH jeguituqe JroxairHe caMoyrpaBe riHCrpyMeHruMa r'roKarHe
pasrojue IIoJITITI,IKe Ilolcrr{qe yJrarama, 6prlHe o nocrojehnu ynaraH,rrMa 14 rll.r},oBoM
npotxilpelby, 6pojy r.r yxynuoj Bpe.lHocrr4 ynararba H KBaJrrrrerv ynaraqa, npuuersyje craH.qapre
IIoBoJ'bHof Iloc,'loBHor oKpyxerba I1 .qoHoCl.I olnyKe O MepaMa 3a noAcTn{arbe KOHK};peHTI{OCTLI

JroKaJrHe caMoynpaBe y npuBnaqerby ynararr,a. Tarole je o,rpefeHo Aa N,repe 3a floAcrr.tuarbe
KoHKypeHTHocrn u3 craBa 1. oBor rr.rraHa ca.qpxe Hapoq[To c,renehe eJ.re]\,reHTe: 1 )
onpeleJ'bHBalbe opraHa, rcao jeluHIrqe 3a nonpuKy ynararbr.rMa H3 r{r,raHa 15. oeor :axor,ra; 2)
jauame aHarnrnr{Ke ocHoBe 3a npeuu3Huje u ua no.qaulrMa 3acHoBaHo Kpeuparbe pa:eojHux
IloJr-ll4TtlKa, LIHCTpyN,leHara I{ Mepa y o6,racru JioKaJrHor eKoHoN,rcKor pa:soja; 3) ycnocrae,rame
TpaHcnapeHTHux MexaHr.r3aMa craJrHe xouynnxaquje n capallbe ca ilpHBpenoN,l; 4)
noje4uocranJ'blrBalLe i'IoKaJIHlIx npouenypa 3a pea,rrraqujv ynararba; 5) )paBHorelKelbe
JroKarrHor rpxl4lxra pa\a, 6) pa:soj KoMyHanHe r.{ JloKaJrHe eKoHoN{cKe HH$pacrpyrrype; 7)
xopuuherse uu$opuaquoHe L{ KoMyHr.rKarlr4oHe rexuo,rornje y rlu"rby ocrBapuBarba e$uxactnje
KoMvHI{KarrHje; 8) nponufuaame JroKarHr.rx onarmuua u nogcrnqaj Ha ocHoBy JroKairHrlx
crpare[rKux ,qoKyMeHara. Cranzlapae rroBoJbHor rrocJ'roBHor oKpyxe]ba, oApebyje MrrH]jcrap
Hal1nelKaH 3a [ocnoBe frpr{BpeAe.

9,raHoelrN,{a 95 - 97. Ype.u6e 3a Aoleny Ap)r{aBHe nolaohn ("C,ryN6eHn tracHux PC",
6p.1312010, 10012011. 9112012, 3112013, 9712013 n 11912014) peryxr.rcaHa je lpxrasua nouoh
MaJTe BpeIHOCTr4.

Mepe npe4uzlene ycrojenunr llporpauou JroKanHor eroHoMcKor pa":ro.ia 3a rreprroA
2020-2022. roAI4Ha I{ oBoM O4ryrou o ycJroBr4Ma u Har{r.rHy peamEsaquje rporpaMa JroKaJrHor
el(oHoMcKor pasroja 3a 2020. roAr.rHy cy: rlpr.re"rauerre rrHBecrrrropa, roja ce uoxe
peaJILI3oBarIz o6es6elranarreM 3eMJbr{rr:ra xoje je un@pacrpyKrypHo orpeMJbeHo r4 rrocJroBHor
rlpocropa roju je y jannoj ceojunra fpa4a, o6es6efurarreM 3aKyra Ha o4peleno BpeMe r4

ollpeMalbeM rIocJIoBHor flpocropa 3a pasrur{ure HaMeHe, o6es6elrznameM cpe.{craBa sa nabanxy
onpeMe (uatruue, arirar]/, u ocraJla onperraa) HeorlxoAHrax 3a npoulrperLe Kanaqurera r{Jrr4

3arIotII{Ba}Le [pol43BorrLe u loAcruqarbe r(oHmypeHTHocrr{ roja ce Moxe peaJrr{3oBarr{ Kpo3
loApIIIKy rpoLI3BoAHHu uuonaqujaua xoje rarraajy rrroryhHocr Ar4peKrHe [pr,rMeue u ge$uurzcane



KopI4crI'I y JIaHIIy BpeAHocTlI rpolz3BoAa, [oApIxKy pasBoja Koneparr{Ba, KJracrepa r4 Apyrux
o6.xuxa yAplD{s.rBaILa ca ql,IJberrr saje4uuuKor Hacryrra ua rpehlrM rpxrrrurr{Ma aJur KoA
AoMI4HaHrHor KyIIl{a, 4o6ujarre nae}yllapo4nlax cepru0uKara ca r{raJBeM orvroryhanama r{3JracKa
4olraht'rx rounauuja Ha l{HocrpaHa rpxrrrrrr4 o6es6elurame cpeAcraBa 3a rrpomuperbe Hnr{
Ir3rpaAlby HoBI4x rtpoiI3BoAHI{x Karraqr4Tera ra nouoh Mr4Kpo npe4yseharvra r{ craprarronnua, xoju
Ht{Cy y reuficoha-ua u perrzcrpoBaHrz cy Ha repr.rropuju rpa1a gaura, y qr{J6y jauarta
KOHKypeHrHocrr{ }br4xoBr4x [por{3BQAa rr crBaparba 6o.re nosuquje Ha rpxr.rrnry.

Haqem*rx


