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ла бр. 6780/37 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење 
из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години.

Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку 
о покретању поступка јавног надметања за отуђење 
грађевинског земљишта на катастарским парцелама 
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све 
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца 
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од 
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен 
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у 
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског 
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34, 
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожа-
ревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном 
листу Политика од 22. октобра 2021. године.

Комисија за грађевинско земљиште Скупштине 
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надме-
тања о чему је сачињен записник број 08-464-89/2021 
од 25. новембра 2021. године, који чини саставни део 
ове одлуке. 

Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог 
одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на ката-
старској парцелаи бр. 6780/37 К.О. Пожаревац, из јав-
не својине Града Пожаревца у поступку јавног надме-
тања, по тржишним условима, у корист  DRUŠTVO 
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CRYSTAL 
WASH & CO SMEDEREVO, ПИБ: 109888396, ма-
тични број 21261343 и закључење уговора који је 
саставни део исте.

Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у 
буџету Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК   
Предраг Мијатовић, дипл. инж. 

електротехнике  и рачунарства с.р.

_____________________________________

11

На основу члана 20. став 1. тачка 7. и члана 32. 
став 1. тачка 4. а у вези члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 –др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон), члана 11. став  2. и 3. и члана 17. 
Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 
89/15 и 95/18), члана 8. став 2. Закона о контроли др-
жавне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), 
члана 5. Уредбе о правилима за доделу државне по-
моћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 
91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 – др. уредбе, 62/21-
др. уредбе и 99/21 – др. уредбе) члану 10.став 1. 
тачка 13. и става 4. Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда,(„Служ-
бени гласник РС”, бр. 16/18), Уредбе о условима и 
критеријумима усклађености регионалне државне 
помоћи („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Уред-
бе о правилима и условима за доделу помоћи мале 
вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник 
РС“, бр. 23/21), члана 9. Уредбе о условима, начи-
ну 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, 30/18 и 53/21), члана 3. Уред-
бе о начину и поступку пријављивања државне по-
моћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10), члана 39. 
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службе-
ни гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-ис-
правка и 10/19), Стратегије одрживог развоја  Града 
Пожаревца 2017-2022. године („Службени гласник 
Града Пожаревцa“, бр. 3/17), Програма локалног 
економског развоја Града Пожаревца за период 
2021-2023.године („Службени гласник Града По-
жаревца“, бр. 13/21), а сходно решењу Комисује за 
контролу државне помоћу, број 401-00-00210/2021-
01/2 од 21. октобра 2021.год ине, 

Скупштина Гр ада Пожаревца, на седници одр-
жаној 22. децембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 
ЗА ПЕРИОД  ОД 2021.  ДО 2023. ГОДИНЕ, 

А У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ 
 

I
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет уређивања

Члан 1.
Oдлукoм о условима и начину реализације Про-

грама локалног економског развоја Града Пожаревца 
за период од 2021. до 2023. године, а у току 2022. го-
дине (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови, на-
чин и поступак реализације Програма локалног еко-
номског развоја Града Пожаревца за период од 2021. 
до 2023. године, који ће се реализовати у току 2022. 
године, критеријуми за доделу средстава државне по-
моћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализа-
ције инвестиционих пројеката за које су с  редства до-
дељена 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,  привредни и други  развој града.
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Овом одлуком се уређује регионална инвести-
циона државна помоћ и de minimies  државна помоћ.

Члан 2.
Улагања представљају имовинска права која има 

или контролише, директно или индиректно, страни 
или домаћи улагач на територији Града Пожаревца, 
а за чије стицање улагач ангажује средства (улагање 
у зграде, произво дне погоне, машине и опрему, нове 
производне капацитете, постојеће производне капа-
цитете у складу са законом којим се уређују страна 
улагања и другим прописима). 

Улагач јесте свако правно или физичко лице које 
улаже на територији Града Пожаревца у складу са 
Законом о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 
89/15 и 95/18).

Појмови чије је значење одређено законом и дру-
гим прописима којима се уређују улагања домаћих 
и страних физичких лица имају исто значење у реа-
лизацији Програма. 

II
ИНСТРУМЕНТИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Инструменти (облици) доделе средстава др-

жавне помоћи представљају начин на који Град По-
жаревац предаје конкретна средства појединачним 
корисницима и представљају: 

-  суб венције и субвенционисана каматна стопа 
на кредите;

-  подстицаји, 
-  отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у својини Града по цени мањој од 
тржишне цене или без накнаде,

-  давањем у закуп непокретности у јавној својини 
Града, испод цене или без накнаде, ван јавног над-
метања, односно прикупљања писмених понуда, 
а у циљу реализације инвестиционог пројекта, 

-  Било које одрицање од изворних прихода једи-
нице локалне самоуправе.

ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ

Члан 4.
Програмом  локалног економског развоја Гра-

да Пожаревца за период од 2021. до 2023. године,  
предвиђене су три програмске мере: 

1. Подстицање запошљавања. 
Ова мера се реализује у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање, кроз Локални акциони 
план запошљавања Града Пожаревца на годишњем 
нивоу, путем кога се  дефинишу циљеви и приори-
тети политике запошљавања и утврђују програми и 
мере који ће се реализовати, укључујући и укупан 
износ расположивих финансијских средстава. 

2. Привлачење инвеститора.
Ова мера се реализује  путем следећих инстру-

мената:
 2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у својини Града по цени мањој од тр-
жишне цене или без накнаде.
 2.2. Давањем у закуп непокретности у јавној своји-
ни Града, испод цене или без накнаде, ван јавног 
надметања, односно прикупљања писмених пону-
да, а у циљу реализације инвестиционог пројекта.
 2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава за 
набавку постројења, машина и опреме, неоп-
ходне за обављање делатности, проширење ка-
пацитета или започињање производње. 

3. Подстицање конкурентности.
Ова мера се  реализује путем следећих инстумената: 
 3.1. Производне иновације које имају могућност 
директне примене и дефинисане користи у ланцу 
вредности производа.
 3.2 Подршку развоја кооператива, кластера и 
других облика удруживања са циљем заједнич-
ког наступа на трећим тржиштима или код доми-
нантног купца, као и учествовање на сајмовима.
 3.3 Добијања међународних сертификата са 
циљем омогућавања изласка домаћих к омпанија 
на инострана тржишта као и побољшање квали-
тета управљања делатношћу.
 3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или 
изградњу нових производних капацитета.
 3.5 Олакшавање приступа финансијском тр-
жишту кроз субвенционисање камата на динар-
ске кредите.

III
ИЗВОРИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА, 

ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА, ВИСИНА СРЕДСТАВА, 

УСЛОВИ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА.

Извори и намена средстава  

Члан 5.
Средства за реализацију ове одлуке  ( у даљем 

тексту: средства) обезбеђена су Одлуком о буџе-
ту Града Пожаревца за 2022. годину  у износу од 
25.000.000,00 динара.

Средства се могу користити за финансирање ин-
вестиционих пројеката и пројеката којима се подс-
тиче конкурентност у производном сектору и  сек-
тору услуга које могу бити предмет међународне 
трговине у складу са законом и другим позитивним 
прописима. 
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Право на учествовање у поступку доделе 
средстава 

Члан 6.
Право на учествовање у поступку доделе сред-

става имају сви инвеститори из Србије и иностран-
ства, микро, мала, средња предузећа и велика пр  е-
дузећа и предузетници, који имају инвестиционе 
пројекте и пројекте којима се подстиче конкурент-
ност у секторима за које се у складу са програмом 
локалног економског развоја обезбеђују средства и 
то на начин и под следећим условима:

-  Да у тренутку исплате државне помоћи имају 
седиште или представништво или издвојено 
место пословања у Републици Србији.

-  Да у року од две године пре подношење прија-
ве није изречена правоснажна мера забране 
обављања делатности. 

-  Да власници и одговорна лица привредног 
субјекта нису правоснажно осуђивана и да се 
против њих не води кривични поступак за кри-
вична дела против привреде.

-  Да није у групи повезаних лица у који су неки 
од чланова велики привредни субјекти. 

-  Да је од дана објављивања јавног позива изми-
рио доспеле обавезе према Републици Србији 
и према Граду Пожаревцу по основу изворних 
јавних прихода

-  Да према евиденцији Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања о броју за-
послених лица на дан подношења пријаве има 
одређен број запослених у зависности од вели-
чине привредног субјекта.

-  Да у периоду од годину дана од дана објављи-
вања јавног позива текући рачуни код послов-
них банака нису били у блокади дуже од укуп-
но 6 месеци.

-  Да према евиденцији Централног регистра оба-
везног социјалног осигурања о броју запосле-
них лица на дан објављивања јавног позива има 
најмање једно запослено лице на неодређено 
време у претходне три године. 

-  Да је кумулација додељене државне помоћи 
до максимално дозвољених износа и интен-
зитета у складу са Законом о контроли др-
жавне помоћи („Службени гласник РС“, број 
73/19), Уредбом о условима и критеријумима 
усклађености регионалне државне помоћи 
(„Службени гласник РС“, бр. 23/21), Уредбом 
о правилима и условима за доделу помоћи 
мале вредности (de minimis помоћи) („Служ-
бени гласник РС“, бр. 23/21) и другим подза-
конским актима којима се уређује контрола 
државне помоћи. 

-  Да није покренут стечајни поступак и поступак 
ликвидације.

Сви инвеститори из Србије и иностранства - ми-
кро, мала, средња предузећа и предузетници, имају 
обавезу да запосле раднике искључиво са терито-
рије Града Пожаревца, док велика предузећа, да 
када испуне квоту запослења радника са територије 
Града Пожаревца, могу да запосле и раднике са те-
риторија других јединица локалне самоуправе. 

Изузимање од права на доделу средстава 

Члан 7.
Подршка се не пружа привредним субјектима 

којима је у року од две године пре подношења пријаве 
за доделу средстава изречена правоснажна мера за-
бране обављања делатности, а уколико послује краће 
од две године, да није изречена правоснажна мера 
забране обављања пословне делатности за укупна 
период пословања. Поред тога подршка се не пружа 
ни привредним субјектима чији су власници и одго-
ворна лица правоснажно осуђивана и против којих 
се води поступак за кривична дела против привреде.

Од права на доделу средстава изузимају се 
привредни субјекти :

-  који средства не могу добити из буџета Репу-
блике у складу са законом и другим прописима,

-   привредним субјектима који обављају делат-
ности у секторима челика, угља, синтетич-
ких влакана, саобраћаја, енергетике, финан-
сијских делатности, осигурања, управљачких 
делатности и саветовања:  као и привред-
ним субјектима у тешкоћама, односно оним 
привредним субјектима који који нису били 
у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тач-
ка 5) Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 
100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) на дан 31. 
децембра 2019. године. 

-  који нису измирили претходне обавезе према 
буџету Града Пожаревцу и Републике  Србије  
и против којих се воде поступци пред судом,

-  код којих је број запослених смањен за 10% и 
више за последњих 12 месеци пре подношења 
пријаве на јавни позив у односу на просечан 
број запослених у наведеном периоду,

-  у којима Република Србија, аутономна по-
крајина или јединица локалне самоуправе има 
учешћа у власништу,

-  који су у обавези повраћаја недозвољене држа-
ве помоћи,

-  којима је био  раскинут уговор о додели сред-
ства подстицаја, осим у сличају споразумног 
раскида уговора

Уколико се наведени привредни субјекти јављају за 
доделу средстава предвиђену мером Подстицање кон-
курентности у том случају могу остварити право на 
доделу средстава с обзиром да се средства додељују у 
складу са правилима о de minimies  државне помоћи. 
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IV
ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ, ВИСИНА 

СРЕДСТАВА КОЈА МОГУ БИТИ ДОДЕЉЕНА, 
ИНСТРУМЕТИ, ПОСТУПАК И УСЛОВИ 
ДОДЕЛУ, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА, KРИТЕРИЈУМИ ЗА АНАЛИЗУ 
КВАЛИТЕТА ПРОЈЕКАТА РОКОВИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ, СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Оправдани трошкови
Оправдани трошкови улагања су:
1) трошкови улагања у материјалну и немате-

ријалну имовину;
2) процењени  трошкови  зарада  за  новоотво-

рена  радна  места  повезана  са улагањем у двого-
дишњем периоду;

3) комбинација трошкова из тач. 1) и 2) овог ста-
ва, под условом да добијени износ не премашује 
износе из тачке 1) или тачке 2) овог става, у завис-
ности од тога који  је износ већи.

Материјална имовина  обухвата непокретности 
(земљиште, зграде, грађевине и др), постројења, ма-
шине и опрему.

Нематеријална имовина  нема физички или фи-
нансијски облик, а обухвата право на патент, лиценцу, 
know-how или друга права интелектуалне својине.

Трошкови зарада су укупан износ који корисник 
државне помоћи стварно плаћа за  рад запосленог и 
обухватају бруто зараду, односно зараду пре одбит-
ка пореза и доприноса.

Оправдани трошкови за учеснике на тржишту 
који се разврставају у микро, мала и средња правна 
лица су и трошкови припреме студија изводљивости 
и консултантских услуга који се односе на почетно 
улагање ако висина државне помоћи износи до 50% 
стварно насталих трошкова, при чему морају да 
буду испуњени и допунски услови из Уредбе о ус-
ловима и критеријумима усклађености регионалне 
државне помоћи( „Служени гласник РС“, бр. 23/21).

Почетно улагање мора опстати у истом подручју 
најмање пет година, односно у случају микро, ма-
лих и средњих привредних субјеката три године 
након завршетка пројекта, при чему је замена по-
стројења или опреме која је у том периоду застарела 
или се покварила, дозвољена.

Имовина која се стиче улагањем мора бити нова, 
осим када имовину стичу микро, мала и средња 
предузећа где не може бити старија од 5 година. У 
склучају преузимања, износ  средстава за чије је 
стицање државна помоћ већ била одобрена пре ку-
повине, одбија се од укупног износа.

Закуп постројења или машина мора да буде у 
облику финансијског лизинга и да садржи обавезу 
корисника помоћи да купи имовину по истеку пе-
риода закупа.

Неће се сматрати за оправдане трошкове, 
трошкови који се односе на набавку транспортних 
средстава и опреме у сектору транспорта . 

Имовина која се стиче преузимањем и само ако је 
купљена од трећег неповезаног лица и по тржишним 
условима, може се сматрати оправданим трошком.

Ако мало привредно друштво преузме члан по-
родице првобитног власника или запослени неће 
се сматрати да је имовину купило повезано лице и 
трошак те куповине представља оправдани трошак.

У случају када је за стицање имовине циљног 
друштва државна помоћ већ дата купцу пре купо-
вине имовине, трошкови те имовине се одузимају 
од оправданих трошкова повезаних са преузимањем 
циљног друштва.

У случају стицања имовине преузимањем, оправ-
дани трошкови улагања, осим трошкова куповине 
имовине могу бити и трошкови додатног улагања.

Оправдани трошкови улагања великог правног 
субјекта  на тржишту у циљу битне промене у про-
изводном процесу морају бити већи од трошкова 
амортизације у претходне три фискалне године за 
имовину која је повезана са делатношћу која се мо-
дернизује. Оправдани трошкови улагања у циљу ди-
версификације производног програма морају бити 
најмање 200% већи од књиговодствене вредности 
имовине која се поново користи, а која се књижи у 
фискалној години пре почетка радова.

Оправдани трошкови улагања у нематеријалну 
имовину подразумевају да ту имовину искључиво 
употребљава корисника државне помоћи  и да на њу 
обрачунава амортизација у складу са важећим про-
писима. Нематеријалну имовину корисник може да 
купи само од трећег лица које није повезано са њим 
и по тржишним условима. Нематеријална имовина 
за коју се додељује средства, мора бити исказана у 
билансу стања корисника државне помоћи, најмање 
пет година односно три године, ако је корисник 
МСП. Ако је корисника државне помоћи  велико 
правно лице, учешће трошкова нематеријалне имо-
вине у укупним оправданим трошковима улагања 
може бити до 50%.

Корисник регионалне државне помоћи за ула-
гање мора да обезбеди финансијско учешће од нај-
мање 25% оправданих трошкова улагања из соп-
ствених средстава или  спољним финансирањем, 
које не садржи било који облик јавне  помоћи. 

Износ регионалне инвестиционе државне по-
моћи обрачунате на основу зарада не сме да према-
ши одређени проценат трошкова зараде запосленог 
у периоду од две године и не сме прећи 50% ових 
оправданих трошкова .

Висина средстава која могу бити додељена
Узимајући у обзир претходно наведено, могућа 

висина додељених средства је:
1)  пројекте у производом сектору и сектору услуга 
чија је код којих оправдани трошкови улагања 
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износе у динарској противвредности до 5.000 
евра по средњем курсу Народне банке Републи-
ке Србије на дан подношења пријаве и којим 
се обезбеђује отварање најмање 2 нова радна 
места. За ову врсту пројеката је могућа висина 
додељених средстава до 50% вредности оправ-
даних трошкова улагања за велике привредне 
субјекте, односно до 60% за средње привредне 
субјекте и до 70% за мале/микро/ предузетнике.

2)  пројекте у производном сектору и сектору 
услуга код којих оправдани трошкови ула-
гања износе у динарској противвредности до 
10.000 евра по средњем курсу Народне банке 
Републике Србије на дан подношења прија-
ве и којим се обезбеђује отварање најмање 3 
нова радна места. За ову врсту пројеката је 
могућа висина додељених средстава до 50% 
вредности оправданих трошкова улагања за 
велике привредне субјекте, односно до 60% за 
средње привредне субјекте и до 70% за мале/
микро/ предузетнике

3)  пројекте у производном сектору и сектору 
услуга код којих оправдани трошкови ула-
гања износе у динарској противвредности до 
15.000 евра по средњем курсу Народне банке 
Републике Србије на дан подношења прија-
ве и којим се обезбеђује отварање најмање 5 
нових радних места. За ову врсту пројеката, 
могућа висина додељених средстава је 50% 
вредности оправданих трошкова улагања за 
велике привредне субјекте, односно до 60% за 
средње привредне субјекте и до 70% за мале/
микро/ предузетнике.

4)  Пројекте у производном сектору, код којих 
оправдани трошкови улагања износе најмање 
у динарској противвредности до 50.000 ЕУР 
по средњем курсу Народне банке Републике 
Србије на дан подношења пријаве и којима се 
обезбеђује отварање најмање 10 нових радних 
места; За ову врсту пројеката је могућа висина 
додељених средстава до 50% вредности оправ-
даних трошкова улагања за велике привредне 
субјекте, односно до 60% за средње привредне 
субјекте и до 70% за мале/микро/ предузетнике. 

5)  Пројекте у производном сектору код којих 
су оправдани трошкови улагања најмање у 
динарској противвредности до 100.000 ЕУР 
по средњем курсу Народне банке Републике 
Србије на дан подношења пријаве и којима 
се обезбеђује отварање најмање 20 нових рад-
них места; За ову врсту пројеката је могућа 
висина додељених средстава до 50% вредно-
сти оправданих трошкова улагања за велике 
привредне субјекте, односно до 60% за средње 
привредне субјекте и до 70% за мале/микро/ 
предузетнике. 

6)  пројекте у производном сектору код којих су 
оправдани трошкови улагања најмање у ди-
нарској противвредности до 500.000 ЕУР по 

средњем курсу Народне банке Републике Ср-
бије на дан подношења пријаве и којима се 
обезбеђује отварање најмање 70 нових радних 
места. За ову врсту пројеката је могућа висина 
додељених средстава до 50% вредности оправ-
даних трошкова улагања за велике привредне 
субјекте, односно до 60% за средње привредне 
субјекте и до 70% за мале/микро/предузетнике. 

Укупан износ средстава, која се могу доделити у 
складу са овим Одлуком одређује се у апсолутном 
износу, уз обезбеђивање поштовања максималног 
дозвољеног интензитета  горе наведених у тачкама 
од 1) до 6). 

Обзиром да се интензитет државне помоћи ут-
врђује у односу на износ оправданих трошкова за 
које се додељује државна помоћ Град  Пожаревац ће 
у складу са условима из Уредбе о условима и кри-
теријумима усклађености регионалне државне по-
моћи („Службени гласник РС“, број 23/21) оправда-
ност трошкова доказати путем исправа које морају 
да садрже јасне, конкретне и ажуриране податке до-
бијене од корисника државне помоћи као што је на 
пример пословни план корисника. 

Услови под којима могу бити додељена средства 
за све инструменте планиране овом Одлуком и 
Програмом локалног економског развоја Града 
Пожаревца за период од 2021. до 2023.године.
Услови под којима могу бити додељена средства 

за све инструменте планиране овом Програмом су: 
1)  да реализација инвестиционог пројекта за ве-
лике привредне субјекте не траје дуже од пет 
година, а у случају средњих, микро и малих 
привредних субјеката и предузетника да не 
траје дуже од три године,

2)  да инвестициони пројекат и новоотворена рад-
на места повезана са истим морају опстати у 
истом подручју најмање пет година за велике 
привредне субјекте, а у случају микро, малих 
и средњих привредних субјеката, као и преду-
зетника три године, након завршетка пројекта, 

3)  да радно место буде непосредно повезано са по-
четком инвестиционог пројекта, а отворено је 
у року од три године у случају микро, малих и 
средњих привредних субјеката и предузетника, 
односно од пет година у случају великих прив-
редних субјеката од завршетка инвестиције, а од 
датума када је радно место први пут попуњено,

4)  да се укупно достигнути број запослених код 
корисника средстава дршавне помоћи на-
кон реализације инвестиционог пројекта не 
смањује у периоду од најмање пет година, 
ако је у питању велики привредни субјект, од-
носно у периоду од најмање три године, ако 
је у питању микро, мали и средњи привредни 
субјект и предузетници,

5)  да улагање мора да резултира нето повећањем 
броја запослених у привредном субјекту у 
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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.

Привредни субјект може конкурисати за доделу 
средстава подстицаја и у наредним годинама, од-
носно најдуже до три фискалне године, а у складу 
са овом Програмом и овом Одлуком  и са поднетом 
конкурсном документацијом. 

Инвеститор мора доставити Граду Пожаревцу 
средства обезбеђења (банкарску гаранцију или ме-
ницу) на укупан износ додељених средстава, а за 
укупно трајање инвестиционог пројекта,  односно 
до извешења обавеза по основу закљученог Уговора 
о додели стредства, што је детаљније дефинисано у 
члану 25.ове одлуке.

Велики привредни субјект коме је Град одобрио 
средства мора одржати инвестициони пројекат на 
истој локацији, као и број запослених, пет година 
након реализације инвестиционог пројекта (5+5), 
а микро, мали и средњи привредни субјект, као и 
предузетник три године након реализације истог 
(3+3). 

Послoвни субјект који аплицира на јавни позив 
за доделу средства мора имати регистровано преду-
зеће или представништво на територији Града По-
жаревца у тренутуку исплате додељених средстава .

Привредни субјект који подноси пријаву на јав-
ни позив за доделу средства из неке од програм-
ских мера из овог Програма, може у једној кален-
дарској години конкурисати за доделу подстицаја 
само једног инструмента у оквиру предложене 
мере. Дакле, исти привредни субјект може подне-
ти само један захтев за један инструмент у оквиру 
једне мере. 

Град Пожаревац ће нарочито оцењивати доделу 
средстава у односу на њихов подстицајни ефекат с 
тим да ће се сматрати да ће захтев имати подстицај-
ни ефекат ако је захтев за доделу средстава поднет 
пре почетка радова на инвестиционом пројекту. 

Захтев за доделу средстава се исказује кроз Биз-
нис план и  садржи:

1) назив и величину учесника на тржишту; 
2)  опис пројекта, датум почетка и краја пројекта; 
планиран број новозапослених и фазе запо-
шљавања;

3) локацију пројекта;
4) преглед трошкова пројекта; 
5) инструмент и износ државне помоћи.
Под почетком радова на пројекту сматра се по-

четак грађевинских радова или настанак обавезе по 
основу набавке опреме повезане са улагањем, а код 
преузимања тренутак стицања имовине непосредно 
повезане са преузетим учесником на тржишту. Ку-
повина земљишта, прибављање дозвола, обављање 
студија изводљивости и друге припремне радње не 
сматрају се почетком радова на пројекту.

Средства за реализацију инвестиционих проје-

ката се не могу доделити корисницима који су пре-
стали са обављањем исте или сличне делатност на 
територији Републике Србије у периоду од две го-
дине пре подношења захтева за регионалну држав-
ну помоћ за улагање или планира да престане са 
обављањем такве делатности у року од највише две 
године након завршетка почетног улагања.

Члан 9. 

Појашњење инструмената Мере 2- Привлачење 
инвеститора и начина реализације истих
Ова мера представља регионалну државну помоћ.
Мера представља подршку инвеститорима да 

реализују инвестициони пројекат који се реализује 
доделом средства за инвестиционе пројекте било 
да се ради о greenfi eld или brownfi eld инвестицији, 
који у свом опису имају улагање у материјалну и 
нематеријалну имовину и који резултирају новим 
запошљавањем.

За реализацију мере за привлачење инвестито-
ра средства се могу одобрити за следеће оправдане 
трошкове улагања у:

a)  нова радна места повезана са почетним ула-
гањем;

б)  почетна инвестициона улагања (материјална и 
нематеријална имовина, улагање у земљиште, 
зграде, постројења, машине, патенте, лиценце 
и сл.) у вези са: 1) оснивањем новог правног 
лица; 2) проширењем постојећег капацитета; 
3) диверсификацијом постојећег производног 
програма у нове производе и 4) битним про-
менама у целокупном производном процесу 
постојећег правног лица.  

Под почетним улагањем се подразумева и сти-
цање имовине лица које је престало или би преста-
ло са радом да га није купио улагач који није пове-
зан са продавцем (преузимање), с тим да се стицање 
удела у привредном друштву не сматра се почетним 
улагањем.

Ова одлука се неће у примењивати на инвести-
ционе пројекте који су условљени:

1)  извезеним количинама, оснивањем и радом 
дистрибуционе мреже у иностранству или 
осталим текућим трошковима корисника др-
жавне помоћи који су директно повезани са 
извозном делатношћу;

2)  давањем предности коришћењу домаће робе у 
односу на увезену робу;

3)  обавезом корисника да користи робу која је 
произведена у Републици Србији или услуге 
које су пружене у Републици Србији;

4)  ограничавањем корисника да користи резулта-
те истраживања, развоја и иновација у Репу-
блици Србији;

5)  обавезом корисника да има седиште или пред-
ставништво у Републици Србији, осим у тре-
нутку исплате државне помоћи.
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Висина средстава која могу бити додељена за ре-
ализацију мере за привлачење инвеститора одређује 
се на основу оправданих трошкова улагања и ди-
ректних и индиректних ефеката улагања и у односу 
на висину инвестиције, а повезана је са новоотворе-
ним радним местима. 

Имајући у виду да се средства могу доделити 
у облику субвенција Град Пожаревац ће средства 
субвенција која се додељује у облику бесповратних 
средстава приказати у бруто износу, тј. износу пре 
одбитка пореза и других накнада. У свим другим 
случајевима Град Пожаревац ће износ државне по-
моћи приказати у облику бесповратних средстава, 
тј. у њиховој (бруто) новчаној противвредности. 
Износ државне помоћи која се не додељује у обли-
ку бесповратног средства, једнак је бруто новчаној 
противвредности бесповратног средства.

Приликом доделе средстава Град Пожаревац као 
давалац регионалне инвестиционе државне помоћи 
ће водити рачуна о критеријумима транспарентно-
сти које испуњавају инструменти (облици) доделе 
државне помоћи, а које је јединица локалне само-
управе може да додели, као што су субвенција и 
субвенционисана каматна стопа на кредитe и други 
инструменти у складу са законом (додела грађевин-
ског земљишта са умањном или без накнаде, одо-
брење закупа са умањеном или без накнаде и  друга 
умањења локалних изворних прихода).

Приликом оцене утицаја доделе средстава код 
инвестиционих пројеката у оквиру мере Привла-
чења инвеститора, локална самоуправа оцењује да 
ли додела средстава утиче на: знатно повећање ве-
личине пројекта, или 2) знатно повећање укупног 
износа средстава које привредни субјект улаже у 
пројекат, или 3) знатно повећање брзине реализа-
ције пројекта, или 4) реализацију пројекта, који без 
доделе средстава не би могао да буде остварен.

Уколико се исплата средства буде вршила у више 
рата оправдани трошкови ће бити дисконтовани  на 
њихову вредност у тренутку доделе при чему се 
Град Пожаревац обавезује да за дисконтовање ко-
ристи дисконтну стопу која важи у тренутку доделе.

Сви домаћи и страни инвеститори, микро, мали 
и средњи  привредни субјекти и предузетници, као 
корисници државне помоћи, имају обавезу да запо-
сле раднике искључиво са територије Града Пожа-
ревца, док велики привредни субјекти, када испуне 
квоту запослења радника са територије Града По-
жаревца, могу да запосле и  раднике са  територија 
других  јединица локалне самоуправе.

Корисник подстицаја, након постизања пуне за-
послености, према претходно утврђеном броју но-
возапослених, у складу са уговором о додели сред-
ства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком 
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са 
прописима којима се уређују радни односи, у изно-
су који је најмање за 20% већи од минималне зараде 
у Републици Србији прописане за месец за који се 

исплаћује зарада, за све уговорено време .
Висина средстава која могу бити додељена од-

ређује се у складу са оправданим трошковим ула-
гања и директним и индиректним ефектима ула-
гања  и у односу на висину предвиђене инвестицијe,  
а повезана је са новоотвореним радним  местима.

Ова мера се  реализује се путем следећих ин-
струмената и на следећи начин:

2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у својини Града по цени мањој од 

тражишне цене или без накнаде.
Отуђење или давање у закуп  грађевинског 

земљишта прописано је Законом о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
испр. 64/10 – одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС 50/2013 – одлука УС 98/13 – одлука УС 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), 
а реализује  се  путем 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 услови, начин и поступак раз-
мене непокретности („Службени гласник РС“, бр. 
61/15, 88/15,   46/17, 30/18 и  53/21).  Чланом 1. на-
ведене  уредбе ближе су прописани услови, начин и 
поступак под којима се врши размена грађевинског 
земљишта у јавној својини, начин и услови за ула-
гање грађевинског земљишта ради остваривања јав-
но-приватног партнерства, услови, начин и поступак 
под којима се може отуђити грађевинско земљиште 
по цени која је мања од тржишне цене или отуђити 
грађевинско земљиште без накнаде, када се ради о 
испуњавању уговорних обавеза насталих до дана 
ступања на снагу закона којим се уређује планирање 
и изградња, по основу уговора у коме је Република 
Србија једна од уговорних страна, када се ради о 
међусобном располагању између власника грађевин-
ског земљишта у јавној својини, као и када се може 
отуђити или дати  у закуп  грађевинско земљиште по 
цени, односно закупнини која је мања од тржишне 
цене, односно закупнини или отуђити или дати у за-
куп без накнаде, када се ради о реализацији пројеката 
за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, 
као и услове и начин под којима јединица локалне 
самоуправе може отуђити неизграђено грађевинско 
земљиште по цени која је мања од тржишне цене или 
отуђити грађевинско земљиште без накнаде, ако се 
ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се 
унапређује локални економски развој.

Град Пожаревац ће промовисати већ постојеће ме-
ханизме подршке који су утврђени законским процеду-
рама и неће из буџета издвајати средства за ове немене.

Предмет отуђења или давања у закуп је неиз-
грађено грађевинско земљиште у јавној својини. 

Отуђење грађевинског земљишта цени мањој од 
тржишне цене или без накнаде у складу са одред-
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бама Уредбе може се спровести под условом да је 
то грађевинско земљиште намењено за изградњу, у 
складу са важећим планским документом, на осно-
ву кога се могу издати локацијски услови и грађе-
винска дозвола за објекат у функцији реализације 
инвестиционог пројекта којим се унапређује локал-
ни економски развој.

Отуђење или давање у закуп неизграђеног грађе-
винског земљишта спроводи се путем јавног огласа 
или јавним надметањем.

Тржишна вредност грађевинског земљишта се 
утврђује у складу са законом којим се уређује јавна 
својина.

Тржишна вредност грађевинског земљишта се 
утврђује у складу са законом којим се уређује јавна 
својина.

Државну помоћ у конкретном случају пред-
ставља вредност отуђеног грађевинског земљишта, 
односно разлика закупа који се даје по цени испод 
тржишне цене, односно вредност укупног закупа 
ако се даје без закупнине.

Предмет отуђења, односно давања у закуп испод 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде 
је катастарска парцела, односно катастарске парце-
ле неизграђеног грађевинског земљишта.

Ако је пре отуђења потребно спровести пре-
парцелацију,  односно  парцелацију, заинтересо-
вани привредни субјект може финансирати израду 
пројекта препарцелације, односно парцелације, уз 
сагласност власника грађевинског земљишта у јав-
ној својини. У случају да заинтересовани субјект не 
буде изабран као најповољнији понуђач, трошкове 
поступка препарцелације, односно парцелације том 
субјекту надокнађује најповољнији понуђач.

Пројекти локалног економског развоја су пројек-
ти који су од посебног значаја за реализацију 
привредног развоја Републике Србије и локалног 
економског развоја, чијом реализацијом се повећава 
број запослених у привреди за најмање 1% и сраз-
мерно се  увећавају јавни приходи.

Број запослених  у привреди је број запослених 
у једниници локалне самоупаве  који не укључује 
запослене у јавном сектору, а према извештају Ре-
публичког завода за статистику о броју региостро-
ваних запослених за годину која претходи години у 
којој се подноси елаборат о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта непосредном погодбом. 
Податке о броју запослених на захтев јединице 
локалне самоуправе доставља Комсиија за давање 
предлгоа  Влади за претходну сагласност за отуђење 
грађевинског земљишта у  јавнојсвојини по цени 
мањој  од тржишне цене или без накнаде. 

Јединица локалне самоуправе које на својој те-
риторији има више од 30.000 становника, односно  
која припада управном округу са више од 30.000 
становника,  може отуђити грађевинско земљиште у 
индустријској или пословној заони на својој терито-
рији, а којој гравитирају привредни субјекти са те-

риторије осталих јединица локалне самоуправе  из  
управног округа, по цени која је мања од тржишне 
цене или  отуђити грађевинско земљиште без нак-
наде, за изградњу објеката у функцији реализације 
инвестиционог пројекта којим се унапређује локал-
но еконосмски развој, као и објекта за обављање 
услуга сервисних центара и подршке пословних 
операција, као услуга  које се пружају путем ин-
формационо –комуникационих технологија пре-
васходно корисницима ван територије Републике 
Србије. Стицалац права својине на грађевинском 
земљишту је дужан да  у року од три године од 
дана судске овере Уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта, на свака два ара отуђеног  грађевинског 
земљишта, запосли најмање јадно лице на неод-
ређево време.  

Износ умањења тржишне вредности цене, за 
пројекте локалног економског развоја, не може 
бити већи од очекиваног износа увећања јавних 
прихода по основу реализације тог пројекта, однос-
но инвестиције, у периоду од пет година а који  по-
чиње ступањем на снагу уговора о отуђењу од по-
четка реализације пројекта, односно инвестиције. 

За пројекте економског развоја ако се отуђење 
врши прикупљањем понуда јавним огласом, пре 
подношења захтева за давање претходне саглас-
ности за отуђење грађевинског земљишта у јавној 
својини по цени која је мања од тржишне цене или 
за отуђење грађевинског земљишта у јавној своји-
ни без накнаде, јединица локалне самоуправе је 
дужна да сачини елаборат о оправданости. 

За пројекте економског развоја, ако се отуђење 
грађевинског земљишта врши непосредном по-
годбом, пре подношења захтева за давање претход-
не сагласности за отуђење предметног грађевин-
ског земљишта, јединица локалне самоуправе је 
дужна да сачини елаборат о оправданости.

Инвеститор је у обавези да на грађевинском 
земљишту  изради производни погон и започне 
производњу  у року  предвиђеним  бизнис планом.

Када се ради о закупу грађевинског земљишта 
у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, 
односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним 
огласом или јавним надметањем, односно непо-
средном погодбом, примењују се одредбе Уредбе 
којом се уређују услови прибављања и отуђења не-
покретности непосредном погодбом и давања у за-
куп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступци јавног надметања и при-
купљања писмених понуда (“Службени гласник 
РС”, број 16 /18).

Захтев за давање претходне сагласности за 
отуђење грађевинског земљишта у складу са овом 
уредбом, подноси надлежни правобранилац, од-
носно други орган који заступа јединицу локалне 
самоуправе. Влада одлучује о захтеву на предлог 
Комисије.
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На предлог Комисије, Влада доноси акт којим 
се даје претходна сагласност на отуђење грађе-
винског земљишта у јавној својини по цени која је 
мања од тржишне цене или на отуђење грађевин-
ског земљишта у јавној својини без накнаде или акт 
којим се одбија давање сагласности.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Коми-
сије за доделу средства објављује Јавни позив за ре-
ализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.

Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз 
коју доставља пратећу документација која се подно-
си уз образац Пријаве а  која је дефинисана у  члану 
15. ове Одлуке.

Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив 
и утврђивање постојање државне помоћи која мора 
бити исказана у бруто новчаној противредности  
додељеног грађевинског земљишта, врши Комсија 
за доделу средства, која предлаже Градском већу 
Града Пожаревца да одобри доделу средстава  ин-
вестотору. Даља  процедура отуђења или давања 
у закуп грађевинског земљишта у својини Града 
по цени мањој од тражишне цене или без накна-
де,  спроводи се у свему према одредбама Уредбе о 
условима, начину и поступку под којима се грађе-
винско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услови, 
начин и поступак размене непокретности („Служ-
бени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15,   46/17, 30/18 и  
53/21).

Могућа висина додељених средства, оправдани 
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом 
8. ове одлуке.

Коначну одлуку о додели средства доноси 
Скупштина Града  Пожаревца, на предлог Градског 
већа а по добијеној претходне сагласности Владе 
РС. 

Додела државне помоћи из буџета Града Пожа-
ревца за 2022. годину по овом инструменту се регу-
лише закључењем Уговора којим се уређују међу-
собна права и обавезе у складу  са донетим одлуком 
Скупштине Града Пожаревца. 

Бизнис план којим се привредни субјект  
пријављује по овом Јавном позиву чини саставни 
део Уговора. 

Град може да раскине Уговор у свакој фази извр-
шења ако утврди да корисника државне помоћи не 
испуњава услове утврђене Уговором и ако је Коми-
сија за надзор донела одлуку о раскиду. 

Инвеститор мора обезбедити банкарску гаран-
цију на износ вредности подстицаја, као меру обе-
збеђења за Град Пожаревца у укупном трајњу ин-
вестиционог пројекта, а ова обавеза је  детаљније 
описана у члану 22. ове одлуке. Инвеститор може 
конкурисати за доделу средстава подстицаја и у на-
редним годинама, односно најдуже до три фискалне 
године, а у складу са овом Одлуком и са поднетом 
конкурсном документацијом.

2.2. Давањем у закуп непокретности  у јавној 
својини Града, испод цене или без накнаде,  
ван јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда, а у циљу реализације 
инвестиционог пројекта.

Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, 
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 
113/17, 95/18 и 153/20) уређује под којим условима 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица 
локалне самоуправе могу давати непокретности у за-
куп, односно на коришћење, а реализује се Уредбом 
о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у   
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права,  као и   
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда (“Службени гласник РС”, број 16 
/18). Овом уредбом ближе су уређени услови при-
бављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, 
услови прибављања других имовинских права у 
корист Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, као и уступања ис-
коришћавања других имовинских права чији је но-
силац Република Србија, аутономна покрајина и је-
диница локалне самоуправе, као и поступци јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда.

Државну помоћ у конкретном случају предста-
вља разлику закупа који се даје по цени испод тр-
жишне цене, односно вредност укупног закупа ако 
се даје без закупнине.

Град Пожаревац ће промовисати већ постојеће 
механизме подршке који су прошли законом утврђе-
ну процедуру и неће из буџета издвајати срества за 
ове немене.

Непокретности у јавној својини могу се  дати у 
закуп и ван поступка јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда,  случају  када се не-
покретност која је у јавној својини, односно која ће 
до дана примопредаје бити стечена у јавну своји-
ну, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог 
пројекта којим се у року од највише три године од 
дана стицања права закупа отпочне индустријска 
производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја 
запослених у периоду од пет година након дости-
зања пуне запослености:

(1) најмање 1.000 нових радних места на не-
одређено време повезаних са инвестиционим пројек-
том у јединицама локалне самоуправе које су према 
степену развијености разврстане у прву групу;

Непокретност се дају у закуп испод тржишне 
цене, односно без надокнаде у складу са Законом 
о улагањима (“Службени гласник РС”, број 89/15 
и 95/18) и Законом о контроли државне помоћи 
(“Службени гласник РС”, број 73/19).

Градско веће Града Пожаревца на предлог Коми-
сије за доделу средства подстицаја објављује Јавни 
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позив за реализацију наведеног инструмента у ок-
виру мере 2.

Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз 
коју доставља пратећу документација која се подно-
си уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану 
15. ове Одлуке.

Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив 
и утврђивање постојање државне помоћи која мора 
бити исказана у бруто новчаној противредности  до-
дељене непокретности у закуп, врши  Комисија за 
доделу средства, која предлаже Градском већу рада 
Пожаревца да одобри доделу подстицаја инвеститору. 

Могућа висина додељених средства, оправдани 
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом 
8. ове одлуке.    

Целекоупна процедура  давања у закуп непокрет-
ности у својини Града испод цене или без накнаде,  
ван јавног надметања, односно прикупљања писме-
них понуда, а у циљу реализације инвестиционог 
пројекта спроводи се у складу Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној своји-
ни, односно прибављања  и  уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(“Службени гласник РС”, број 16 /18).

Додела бесповратних средства државне помоћи 
из буџета Града Пожаревца за 2021.годину регули-
ше   се закључењем Уговора којим се уређују међу-
собна права и обавезе у складу  са донетим решењем 
Градског већа Града Пожаревца. 

Бизнис план којим се привредни субјект  
пријављује за доделу средстава по овом Јавном  по-
зиву  чини саставни део Уговора. 

Град може да раскине Уговор у свакој фази из-
вршења ако утврди да корисника средства државне 
помоћи  не испуњава услове утврђене Уговором и 
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду. 

Инвеститор мора обезбедити банкарску гаран-
цију на износ вредности додељене државне помоћи, 
као меру обезбеђења за Град Пожаревца у укупном 
трајњу инвестиционог пројекта, а ова обавеза је де-
таљније описана у члану 22. ове одлуке. Инвестотор  
може конкурисати за доделу средстава подстицаја 
и у наредним годинама, односно најдуже до три 
фискалне године, а у складу са овом Одлуком и са 
поднетом конкурсном документацијом.

2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава 
за набавку постројења, машина и опреме, 

неопходне за обављање делатности, проширење 
капацитета или започињање производње. 
Овај испрумент је уређен Уредбом о условима и 

критеријумима услађености регионалне државне по-
моћи („Службени гланик РС“, бр 23/21) и Уредбом 
о правилима за доделу државне помоћи Службени 
гласник РС”, бр. 13/10, 100/11,91/12, 37/13, 97/13, 

119/14 и 23/21 –др.уредбе), а  у оквиру истог се сред-
ства могу доделити подстицај може бити новчани и 
додељује се привредном субјекту за текућу годину, за 
набавку опреме (машине, алати, остала опрема) не-
опходне за проширење капацитета или започињање 
производње, по достављеној профактури.

Град Пожаревац може доделити средства привред-
ном субјекту у виду суфинансирања набавке опреме 
неопходне за проширење или започињање произ-
водног процеса привредног субјекта. Процес произ-
водње привредног субјекта који је конкурисао мора 
бити у пословним просторијама које су у власништву 
или закупу, што се доказује уговором о закупу који не 
може бити краћи од периода субвенције. Уз осталу 
претходно дефинисану конкурсну документацију 
привредни субјект посебно кроз бизнис план који се 
односи на коришћење опреме коју намерава да наба-
ви мора навести податке да ли набавка опреме утиче 
на запошљавање нових радника, да ли утиче на по-
већање извоза и податке о пореклу опреме.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Коми-
сије за доделу средства подстицаја објављује Јавни 
позив за реализацију наведеног инструмента у ок-
виру мере 2.

Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз 
коју доставља пратећу документација која се подно-
си уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану 
15. ове Одлуке.

 Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив 
и утврђивање постојање државне помоћи врши  Ко-
мисија за доделу средства, која предлаже Градском 
већу рада Пожаревца да одобри доделу подстицаја 
привредном субјекту 

Могућа висина додељених средства, оправдани 
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом 
8. ове одлуке.    

Додела бесповратних средства државне помоћи 
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регули-
ше се закључењем Уговора којим се уређују међу-
собна права и обавезе у складу  са донетим решењем 
Градског већа Града Пожаревца. 

Бизнис план којим се привредни субјект  
пријављује за доделу средстава по овом Јавном  по-
зиву  чини саставни део Уговора. 

Град може да раскине Уговор у свакој фази из-
вршења ако утврди да корисника средства државне 
помоћи  не испуњава услове утврђене Уговором и 
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду. 

Инвеститор мора обезбедити банкарску гаран-
цију на износ вредности  додељене државне помоћи, 
као меру обезбеђења за Град Пожаревца у укупном 
трајњу инвестиционог пројекта, а ова обавеза је  де-
таљније описана у члану 22. ове одлуке. Инвестотор  
може конкурисати за доделу средстава подстицаја 
и у наредним годинама, односно најдуже до три 
фискалне године, а у складу са овом Одлуком и са 
поднетом конкурсном документацијом.
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Рок за реализацију пројекта 

Члан 10.
Рок за реализацију инвестиционог пројекта и 

отварање нових радних места за велике привредне 
субјекте је пет година, а у случају мирко, малих и 
средњих привредних субјеката  и предузетнике је 
три године од дана закључења Уговора, а који се на-
кон закључења може продужити највише на пет го-
дина, по образложеном захтеву корисника средста-
ва, а 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 локал-
ног економског развоја. 

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су 
потребе за продужењем рока оправдане и свр-
сисходне, приступа се изменама и допунама Угово-
ра у складу са образложеним захтевом или се под-
носилац захтева обавештава о одбијању захтева уз 
образложење о разлозима за одбијање.

Велики привредни субјекат коме је Град одобрио 
средства подстицај мора одржати инвестицију на 
истој  локацији, као и број запослених, пет година 
након реализације  инв естиционог пројекта (5+5), а 
микро, мали и средњи  привредни субјекат и преду-
зетник три године након  реализације истог (3+3). 

Kритеријуми за анализу квалитета пројеката 

Члан 11.
Критеријуми за анализу квалитета инвестицио-

ног пројекта су: 
1)  референце инвеститора (препознатљивост на 
тржишту, референце клијената, досадашња 
искуства и успешност у реализацији инвести-
ционих пројеката и сл.);

2)  проценат незапослених лица чије квалифика-
ције одговарају делатности инвеститора, од-
носно корисника средстава у укупном броју 
лица на евиденцији Националне службе за 
запошљавање на територији јединице локалне 
самоуправе у којој се улаже (ове податке дос-
тавља  Национална служба за запошљавање 
Граду Пожаревцу на његов захтев);

3)  број, односно проценат висококвалификова-
них лица који се запошљавају реализацијом 
инвестиционог пројекта;

4)  висина и врста инвестиције (greenfi eld или 
brownfi eld инвестиције), односно степен анга-
жовања грађевинске индустрије у реализацији 
инвестиционог пројекта;

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

6)  претходна сарадња са добављачима и плани-
рани удео домаћих добављача;

7)  ефекти инвестиције на запослене (обуке за-

послених и просечна висина зарада);
8)  претходни и планирани обим укупног промета 

(пре и након инвестиционог пројекта);
9)  финансијско-тржишна оцена инвестиционог 
пројекта (извори финансирања, ликвидност, 
профитабилност, период повраћаја инвести-
ције и др).

Анализу достављене пријаве по Јавном позиву 
врши организациона јединица Градске управе Града 
Пожаревца  задужена за послове локалног економ-
ског развоја.

Критеријум за анализу квалитета инвестиционих 
пројеката за улагања од посебног значаја је смањење 
броја незапослених за најмање 1% на територији  
Града Пожаревца, на којој се и реализује инвестицио-
ни пројекат и сразмерно се  увећавају јавни приходи 
( ове податке доставља  Национална служба за запо-
шљавање Граду Пожаревцу на његов захтев).

На основу претходно сачињене анализе Коми-
сија за доделу средстава доноси закључак којим 
предлаже Градском већу Града Пожаревца доно-
шење решења о додели. Наведени закључак  се 
доставља  Градском већу Града Пожаревца на даљу 
надлежност и одлучивање. 

Комисија за доделу средстава због комплекснос-
ти неког захтева може затражити и додатну доку-
ментацију или додат  ни елаборати, која није била 
наведена у јавном позиву а  како би се уверила у 
озбиљност потенцијалног корисника средстава.

V
МЕРА 3.-ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ, УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ, 
РОКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан  12.
Ова мера се Оваj инструмент је уређен Уредбим 

о правилима и условима за доделу помоћи мале 
вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник 
РС“, бр. 23/21).

Корисницу ове програмске мере су све циљне 
групе дефинисане овим Програмом. 

De minimis помоћи се не може додели: 
•  за подстицање извоза, односно за делатности 
које директно утичу на обим извоза, ус-
постављање 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 сај-
мовима, односно за надокнаду трошкова израде сту-
дија или пружања саветодавних услуга потребних 
за увођење новог или постојећег производа на но-
вом тржишту у другој држави не сматра се помоћи 
за подстицање извоза. 
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De minimis помоћ може да се додели једном учес-
нику на тржишту у висини до 23.000.000,00 динара 
у било ком периоду у току три узастопне фискалне 
године, при чему трогодишњи  период  обухвата  те-
кућу и  претходне  две фискалне године.

Учеснику на тржишту који обавља делатност 
друмског превоза терета de minimis помоћ може да 
се додели у висини до 11.500.000,00 динара у било 
ком периоду у току три узастопне фискалне године 
и та de minimis помоћ не сме да се користи за ку-
повину возила ради обављања делатности друмског 
превоза терета.

Учесник на тржишту који поред делатности дру-
мског превоза терета, обавља и друге делатности на 
које се примењује горња граница од 23.000.000,00 
динара, може добити  de  minimis помоћ у висини до 
23.000.000,00 динара за те друге делатности у перио-
ду од три узастопне фискалне године, ако давалац 
помоћи, раздвајањем делатности или трошкова, оси-
гура да се за делатност друмског превоза терета неће 
доделити износ који је виши од 11.500.000,00 динара 
у три узастопне фискалне године и да се ниједна de 
minimis  помоћ неће користити за куповину возила за 
обављање делатности друмског превоза терета.

Делатност друмског превоза терета обухвата  услу-
ге комерцијалног превоза терета, за накнаду или кроз 
најам, а не обухвата услуге селидбе, поштанске или ку-
рирске услуге, као и прикупљање или обраду отпада.

Горња граница de minimis помоћи  примењује 
се без обзира на инструмент, намену и даваоца de 
minimis помоћи.

De minimis помоћ се сматра додељеном у тре-
нутку када је учесник на тржишту стекао законско 
право на примање  помоћи, независно од датума ис-
плате  de minimis помоћи учеснику на тржишту.

De minimis помоћ која се додељује у облику 
бесповратних новчаних средстава изражава се у 
бруто износу, тj. изнoсу прe oдбиткa пoрeзa и дру-
гих нaкнaдa.

Ако се de minimis помоћ не додељује у облику 
бесповратних средстава, износ de minimis помоћи 
мора  бити  изражен у облику бесповратних новча-
них средстава, тј. у њиховој (бруто) новчаној про-
тиввредности.

De minimis помоћ која се исплаћује у више рата 
дисконтује се на вредност помоћи у тренутку доде-
ле, при чему се за дисконтовање користи дисконтна 
стопа која важи у тренутку доделе.

De minimis помоћ je транспарентна ако је могуће 
унапред израчунати тачан износ бруто новчане про-
тиввредности помоћи без потребе за проценом ризика.

Критеријум транспарентности испуњавају сле-
дећи облици доделе de minimis помоћи:

1)  субвенција и субвенционисана каматна стопа 
на кредитe;

2) докапитализација;
3)  мере ризичног финансирања у облику влас-
ничког капитала или у облику капитала слич-
ном власничком;

4)  други инструменти, осим кредита и гаранција.

De  minimis  помоћ која  се  додељује  у складу 
са овом уредбом кумулира се са другим de minimis 
помоћима, додељеним у текућој и у претходне две 
фискалне године, до горње границе утврђене у чла-
ну 4. ове уредбе.

De minimis помоћ која се додељује  може да се 
кумулира и са de minimis помоћима у облику накна-
де за пружање услуга од опште  г  економског интере-
са  додељеним у текућој и у претходне две фискалне 
године у  висини  до 57.500.000,00 динара.

Кумулација из ст. 1. и 2. овог члана врши се са-
бирањем свих износа de minimis помоћи која  је  по  
било ком основу додељена у текућој и у претходне 
две фискалне године.

Услови доделе средства за меру 3.и све инстру-
менте у оквиру мере, су дефинисани у члану 8. ове 
одлуке -Услови под којима могу бити додељена 
средства за све инструменте планиране овом 
Програмом.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Комисије 
за доделу средства подстицаја објављује Јавни позив за 
реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 3.

Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз 
коју доставља пратећу документација која се подно-
си уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану 
11. ове Одлуке.

Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив 
и утврђивање постојање државне помоћи врши  Ко-
мисија за доделу средства, која предлаже Градском 
већу рада Пожаревца да одобри доделу подстицаја 
привредном субјекту 

Могућа висина додељених средства, оправдани 
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом 
8. ове одлуке.    

Додела бесповратних средства државне помоћи 
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регули-
ше   се закључењем Уговора којим се уређују међу-
собна права и обавезе у складу  са донетим решењем 
Градског већа Града Пожаревца. 

Бизнис план којим се привредни субјект  
пријављује за доделу средстава по овом Јавном  по-
зиву  чини саставни део Уговора. 

Град може да раскине Уговор у свакој фази из-
вршења ако утврди да корисника средства државне 
помоћи  не испуњава услове утврђене Уговором и 
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду. 

Члан 13.
Појашње реализације инструмената у оквиру 

мере 3.
Ова мере се  реализује  путем следећих инстру-

мената: 

3.1. Производне иновације које имају могућност 
директне примене и дефинисане користи у 

ланцу вредности производа.
Под тржишном или производном иновацијом у 

смислу ове мере се подразумева иновативно произ-
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водно или тржишно решење које се први пут при-
мењује на подручју Републике Србије или најмање 
први пут на територији Града Пожаревца. Град Пожа-
ревац може доделити субвенцију пословном субјекту 
у виду суфинансирања делимичног развоја и при-
мене производне или тржишне иновације, уколико 
се кроз бизнис план може показати директна испла-
тивост иновативног решења. Приликом доделе ове 
врсте субвенције пословни субјекат који конкурише 
доставља доказ да производно или тржишно решење 
први пут примењује на подручју Републике Србије 
или најмање први пут на територији Града Пожаре-
вца. Такође ће се водити рачуна да  у оквиру анализе 
исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу 
документацију или додатни елаборат) сви елементи 
који указују на оригиналност решења. У оквиру ове 
мере разликују се три ситуације иновације: 

1.  техничка, технолошка  иновација која је регис-
трована  и заштитћена код  код одговарајућих 
институције у Србији или ван ње, која се при-
мељује у Србији или ређе, иновација која је ре-
зултат интерног развоја и није предмет заштите.

2.  Тржишно решење  које је недвосмислено ино-
вативно први пут примењено на националном 
или локалном тршишту (нпр. Пружање неке 
услуге,  увођење процедуре или поступка који 
су под заштитиом неког међунарадног систе-
ма, уступање  права франшизе и сл.), стим што 
мора бити јасно доказано (кроз одговарајућу 
документацију или додатни елаборат).

Kао меру обезбеђења за Град Пожаревац послов-
ни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на 
износ вредности подстицаја у укупном трајању од 3 
године, а ова обавеза је  детаљније описана у члану 
22. ове одлуке.

3.2. Подршку развоја кооператива, кластера 
и других облика удруживања са циљем 

заједничког наступа на трећим тржиштима или 
код доминантног купца, као и учествовање на 

сајмовима.
Град може доделити субвенцију пословном 

субјекту за подршку развоја кооператива, кластера 
и других облика удруживања са циљем заједничког 
наступа на трећим тржиштима или код доминант-
ног купца кроз суфинансирање дела трошкова који 
настају као резултат рада различитих облика удру-
живања само уколико је кроз бизнис план и анализу 
(трошкова и користи) недвосмислено доказано да 
без заједничког наступа не би било могуће оства-
рити пласман робе на трећим тржиштима или код 
доминантног купца.

Описана мера је реакција Града на чињеницу да 
се приватни капитал врло тешко уједињује, иако за 
то нема реалних препрека, што је последица лошег 
искуства. Будућност малих бизниса је њихова про-
фесионализација, која подразумева директан раст 

или спајање као начин раста, у супротном, са пен-
зионисањем власника нестаје и бизнис, а капитал се 
непродуктивно расплињава.

Оправдани трошкови односе се на:
-  трошкове заједничког учествовања на сајмовима, 
- трошкове израде студија, 
- трошкове  саветодавних услуга. 
Град Пожаревац ће суфинансирати 50% дела оп-

равданих  трошкова.
Рок за реализацију овог инструмента је најдуже 

годину дана, а корисника државне помоћи  подсти-
цаја није у обавези да Граду достави средства обез-
беђења. Начин преноса додељених средстава и ди-
намика трошења истих биће дефинисани Уговором 
који ће Град Пожаревца закључити са корисником 
средства подстицаја. 

3.3. Добијања међународних сертификата 
са циљем омогућавања изласка домаћих 
компанија на инострана тржишта као и 

побољшање квалитета управљања делатношћу.
Град Пожаревац може доделити подстицај по-

словном субјекту за суфинансирање трошкова сти-
цања међународних сертификата са циљем омо-
гућавања изласка домаћих компанија на инострана 
тржишта као и побољшање квалитета управљања 
делатношћу, уколико се одговарајућим бизнис пла-
ном и анализом недвосмислено докаже исплативост 
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог серти-
фиката за излазак на инострано тржиште као и за 
побољшање квалитета управљања делатношћу. 

Износ овог суфинансирања је до 50% трошко-
ва сертификације за велике привредне субјекте,  за 
средње 60%, а за мале 70% . 

Под трошковима сертификације подразумева 
се трошак ангажовања сетификационе куће-тела, 
институција или предузећа која се налазе на листи 
признатих издаваоца сертификата.

Пословни субјект за овај подстицај мора обезбе-
дити банкарску гаранцију на износ вредности под-
стицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац у 
укупном трајању до добијања сертификата, а ова 
обавеза је  детаљније описана у члану 22. ове одлуке.

3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или 
изградњу нових производних капацитета.
Град Пожаревац може доделити субвенцију 

пословном субјекту у виду суфинансирања неоп-
ходног грађевинског материјала који је употребљен 
или ће се употребити за проширење или изградњу 
нових производних капацитета у износу до 100 
евра по метру квадратном бруто површине у ос-
нови објекта – пословног простора  (халског прос-
тора намењеног производњи), који је неопходан за 
проширење или започињање производног процеса. 
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а 
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Бизнис планом морају бити предвиђени завршетак 
градње и стицање употребне дозволе у року који не 
може бити дужи од три године. Такође уз Биснис 
план мора бити достављена и одговарајућа пројект-
но- техничка докуметација у којој је јасно описана 
врста и количина неопходног грађевинског мате-
ријала. Уз осталу претходно дефинисану конкур-
сну документацију, пословни субјект посебно, кроз 
Бизнис план који се односи на коришћење објекта 
који је у градњи или је изграђен у посматраној годи-
ни, мора навести податке да ли и како производни 
објекат утиче на запошљавање нових радника, на 
повећање извоза и укупне перформансе предузећа. 
Привредни субјекат које конкурише за овај подсти-
цај мора бити кумулативно власник и земљишта и 
објекта. Процес производње привредног субјекта 
који је конкурисао мора бити у пословним  просто-
ријама које су предмет изградње минимум пет го-
дина од момента стицања употребне дозволе. Мак-
сималан износ субвенције по једном привредном 
субјекту је до 5.000.000,00 динара у једној години 
и само једном се може конкурисати за исти објекат. 

Пословни субјект за овај подстицај мора обезбе-
дити банкарску гаранцију на износ вредности под-
стицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац у 
укупном трајању до  реализације пројекта (3 годи-
не) , а ова обавеза је  детаљније описана у члану 22. 
ове одлуке.

3.5 Олакшавање приступа финансијском 
тржишту кроз субвенционисање камата на 

динарске кредите.
Право на отплату камате на кредите имају прив-

редни субјекти разврстани у складу са Законом као 
микро, мали и средњи привредни субјекти и преду-
зетници са седиштем на територији Града Пожаре-
вца.

Град субвенционише каматне стопе на динарске 
кредите под следећим условима:

-  за све кредите рочности до 12 месеци, са макси-
мално 5% номиналне каматне стопе,

-  кредите одобрене без грејс периода,
-  само за један одобрен кредит привредном 
субјекту или предузетнику,

-  износ кредита не може бити већи од 1.500.000,00 
динара.

Код банака које су понудом исказале више камат-
не стопе од наведене, разлика између каматне стопе 
банке и каматне стопе коју субвенционише Град, 
иде на терет крајњег корисника кредита.

Град може  одобрити средства  за субвенциони-
сање камате за кредите намењене развоју привред-
них субјеката  и то за: 

-  куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање 
производног или пословног простора;

-  куповину нових или половних машина и опре-

ме (не старијих од 5 година);
-  набавку софтвера;
-  набавку нових делова, специјализованих алата 
за машине или других капиталних добара

Град не може  одобрити средства за субвенцио-
нисање камате за кредите који се односе на:

-  набавку путничких, теретних и комерцијалних 
возила

-  покривање трошкова који су у вези са набавком 
опреме као што су: царински и административ-
ни трошкови, трошкови транспорта, шпеди-
ције, складиштења и манипулације, монтаже и 
инсталирања опреме, обуке и др.

-  покривање тропкова који су у вези са одобра-
вањем и спровођењем банкарског кредита

-  улагање у обртна средства 
-  рефундацију средстава за већ набављену опрему
-  зајмове и рате за отплату кредита као и за ре-
програм кредита и

-  остале трошкове који нису у складу са  наменом 
јавног позива

VI
ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Јавни позив 

Члан 14.
Додела средстава у складу са овом одлуком спро-

води се на основу Јавног позива за доделу беспо-
вратних  средстава државне помоћи из буџета Града 
Пожаревца за 2022.годину. (У даљем тексу :Јавни 
позив“).

Предлог текста Јавног позива сачињава Одељење 
за локални економски развој, пољопривреду и за-
штиту животне средине, а утврђује га Комисија за 
доделу средстава подстицаја која га доставља Град-
ском већу  Града Пожаревца на даљу надлежност и 
доношење одлуке о објављивању истог.

Јавни позив се расписује по принципу ‘’ДОК СЕ 
НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА’’ а исти може бити  отво-
рен  најкасније  до 15. децембра 2022.године. 

Јавни позив се  објављује на званичној интернет 
страници Града Пожаревца и локалном Листу „Реч 
народа“.  

Јавни позив се може расписати посебно за меру 2. 
Привлачење инвеститора, за инструменте 2.1. и 2.2.

Јавни позив  нарочито садржи: 
1)  инструменте доделе средстава које обезбеђује 
град, оправдане трошкове и услове које кори-
сник треба да испуни, као и основ по коме се 
средства држвне помоћи додељују (регионал-
на или  de minimies  државна помоћ);

2)  интернет страницу на којој се може извршити 
увид у одредбе одлуке  о расписивању јавног 
позива и пратећих аката, 
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3)  адресу на којој се могу добити обавештења у 
вези са учествовањем на јавном позиву  и по-
датке о лицу за контакт; 

4) адресу на коју се достављају пријаве; 
5) трајање јавног позива; 
6) средства обезбеђења;
7)  друге информације од значаја и интереса за 
инвеститоре и кориснике средстава. 

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 на Јавни позив  

Члан 15.
Пријаву на Јавни позив (у даљем тексту: Прија-

ва) чине Образац пријаве и пратећа документација 
која се уз њега подноси. 

Образац пријаве на Јавни позив (у даљем тексту: 
Образац пријаве) сачињава Одељење за локални еко-
номски развој, пољопривреду и заштиту животне 
средине, а предлаже га Комисија за доделу средста-
в а, у складу са условима и критеријумима за доделу 
средстава утврђених овом одлуком, а сагласност на 
текст истог даје Градско веће Града Пожаревца.

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 државне помоћи  дужан да извршава. 

Образац пријаве објављује се на званичној интер-
нет страници града Пожаревца, а може се преузети 
и у писарници Градске управе, у канцеларији број 9. 

Инвеститор Пријаву подноси  Градском већу 
Града Пожаревца .

Пријава се подноси на српском језику. 
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема 

Пријаве од стране писарнице  Градске управе Града 
Пожаревца. 

Пратећа документација која се подноси уз Обра-
зац пријаве обавезно обухвата: 

1)  Бизнис план и писмо о намерама, који  у слу-
чају одобрење средстава по Јавном позиву 
чини саставни део Уговора, а у коме се морају 
јасно навести битни елементи за анализу ква-
литета инвестиционог пројекта:
1)  референце инвеститора (препознатљивост 
на тржишту, референце клијената, доса-
дашња искуства и успешност у реали-
зацији инвестиционих пројеката и сл.);

2)  проценат незапослених лица чије квалифи-
кације одговарају делатности инвеститора, 
односно корисника средстава у укупном 
броју лица на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање на територији јединице 
локалне самоуправе у којој се улаже (ове по-

датке доставља Национална служба за запо-
шљавање Граду Пожаревцу на његов захтев);

3)  број односно проценат висококвалификова-
них лица који се запошљавају реализацијом 
инвестиционог пројекта;

4)  висина и врста инвестиције (greenfi eld или 
brownfi eld инвестиције), односно степен ан-
гажовања грађевинске индустрије у реали-
зацији инвестиционог пројекта;

5)  технолошки ниво делатности која је предмет 
улагања, у складу са класификацијом Евро-
стата;

6)  претходна сарадња са добављачима и пла-
нирани удео домаћих добављача;

7)  ефекти инвестиције на запослене (обуке за-
послених и просечна висина зарада);

8)  претходни и планирани обим укупног про-
мета (пре и након инвестиционог пројекта);

9)   финансијско-тржишна оцена инвестицио-
ног пројекта (извори финансирања, ликвид-
ност, профитабилност, период повраћаја 
инвестиције и др).

10)  јасан захтев за доделу средстава (назив 
и величину учесника на тржишту, опис 
пројекта, датум почетка и краја пројек-
та, планиран број новозапослених, фазе 
запошљавања, локацију пројекта, пре-
глед трошкова пројекта, инструмент и из-
нос државне помоћи са детаљним описом 
елемената директне инвестиције за чију 
реализацију се конкурише).

2)  извод регистрованих финансијских извеш-
таја инвеститора за претходне 2 године по-
словања, са налазом овлашћеног ревизора 
(ако постоји законска обавеза прибављања 
налаза овлашћеног ревизора), а страно прав-
но лице подноси оригинал или оверену фото-
копију и оверени превод на српски језик (уз 
налаз овлашћеног ревизора, ако је то у скла-
ду са националним законодавством страног 
предлагача инвестиционог пројекта, или 
изјаву инвеститора да није обавезан да при-
бавља извештај овлашћеног ревизора); 

3)  оригинал или оверена фотокопија извода из 
Регистра привредних субјеката, који под-
носи инвеститор са седиштем у Републици 
Србији, односно извод из одгова рајућег ре-
гистра државе у којој страни инвестито р има 
седиште, не старији од три месеца, оверен од 
стране надлежног органа, као и оверени пре-
вод извода на српски језик, 

4)  писана изјава да за реализацију истог инве-
стиционог пројекта, односно за исте оправ-
дане трошкове није додељена државна по-
моћ, а ако јесте, или уколико је аплицирао 
за средства којима се реализује мера под-
стицање конкурентности, обавезује се да 
поднесе писану изјаву по ком основу и у ком 
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облику и износу му је додељена државна по-
моћ из буџета Република Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
а све не старије од 30 дана.

5)  потврда  о измирењу обавеза по основу по-
реза и доприноса у Републици Србији, а за 
стране инвеститоре који нису пословали у 
Републици Србији потписана изјава да ин-
веститор није пословао у Републици Србији 
и да нема ни резидентни ни нерезидентни 
порески идентификациони број додељен у 
складу са прописима којима се уређује поре-
ски поступак и пореска администрација; 

6)  потврду о измирењу пореза на локалном ни-
воу, коју издаје Одељење  локалне пореске 
администрације Градске управе Града Пожа-
ревца, не старије од 30 дана.

7)  извод из Централног регистра обавезног со-
цијалног осигурања којим се утврђује број 
запослених и врста радног ангажовања са 
запосленима код Корисника средстава у тре-
нутку подношења пријаве. 

8)  потписана Изјаву о сагласности да Одељење 
за локални економски развој, пољопривре-
ду и заштиту животне,  може да врши увид, 
прибавља и обрађује податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако под-
носилац пријаве  изричито изјави да ће те по-
датке прибавити сам.

9)  Изјава да није у групи повезаних лица у којој 
су неки од чланова велики привредни субјекти;

10)  Потврду Привредног суда/Прекршајног суда 
да привредном субјекту није изречена пра-
воснажна мера забране обављања делатности 
у року од 2 године пре подношења пријаве на 
Јавни позив (доказ не сме бити старији од 30 
дана од дана објављивња Јавног позива); 

11)  Уверење из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова 
да лице није осуђивано;

12)  Уверење основног/вишег суда  да против 
лица није покренут кривични поступак ( у 
случају привредног друштва уверења за све 
заступнике и власнике уколико су физичка 
лица, а у случају предузетника достављају 
се иста уверења за лице које је регистровало 
обављање делатности као предузетник);

13)  Уверење о броју стално запослених код по-
слодавца, на неодређево време, у претходне 
три године од дана објављивања Јавног пози-
ва, које издаје Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања;

14)  Одговарајући извештај пословне банаке или 
потврда Народне банке Србије да у периоду 
од годину дана од дана објављивања јавног 
позива није био у блокади дуже од укупно 6 
месеци.

15)  Потврду Привредног суда да над привредном 
субјекту није покренут стечајни поступак  
или поступак ликвидације .

Подносилац пријаве није дужан да доставља 
доказе који су јавно доступни на интернет страни-
цама надлежних органа с тим што је у обавези да 
се у пријави позове на наведену интернет страни-
цу (Извод из регистра Агенције за привредне реги-
стре, извод из Регистра понуђача и потврда Народ-
не банке Србије).

Када се Јавни позив расписује за Меру 3 Програма, 
а за инструмент 3.4 Обезбеђивање средстава за про-
ширење или изградњу нових производних капацитета, 
у Јавном позиву навести да подносилац пријаве поред 
обавезне  пратеће документације наведене у претход-
ном ставу од тачке 1. до 15.  доставља и :

1) Важећу грађевинску дозволу, 
2)  Бизнис план са предвиђеним завршетком 
градње и стицање употребне дозволе у року 
који не може бити дужи од три године. Биз-
нис план који се односи на коришћење објекта 
који је у градњи или је изграђен у посматраној 
години, мора садржати о  податке да ли и како 
производни објекат утиче на запошљавање 
нових радника, на повећање извоза и укупне 
перформансе предузећа,

3)  Одговарајућу пројектно - техничка докумета-
ција у којој је јасно описана врста и количина 
неопходног грађевинског материјала.   

Такође, у Јавном позиву навести да привредни 
субјекат које конкурише за овај инструмент мора 
бити кумулативно власник и земљишта и објекта, 
као и да процес производње привредног субјекта 
који је конкурисао мора бити у пословним  просто-
ријама које су предмет изградње минимум пет годи-
на од момента стицања употребне дозволе. 

Максималан износ субвенције по једном привред-
ном субјекту је до 5.000.000,00 динара у једној години 
и само једном се може конкурисати за исти објекат.

Сва документација која се доставља на Јавни по-
зив мора бити потписана  и оверена печатом прив-
редног субјекта, а све изјаве привредни субјект даје 
под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу. 

Због комплексности неке пријаве Комисија за 
доделу средства може затражити и  додатну доку-
ментацију или  додатни елаборати, која није била 
наведена у јавном позиву а како би се уверила у оз-
биљност потенцијалног корисника средстава.

Није могуће накнадно употпунити пратећу доку-
ментацију  која недостаје.

Ако подносилац Пријаве уз  исту не поднесе сву 
потребну пратећу документацију Пријава ће се сма-
трати  непотпуна.

Пријава и приложена документација не враћају 
се подносиоцу Пријаве.

Уколико Пријава има недостатке које спречавају 
поступање по њој иста је неуредна. 
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Утврђивање испуњености формалних услова за 
доделу средстава 

Члан 16.
Одељење за локални економски развој, пољо-

привреду и заштиту животне средине Градске упра-
ве Града Пожаревца средине утврђује испуњеност 
формалних услова за доделу средстава у складу са 
овом одлуком и достављеном Пријавом. 

Одељење за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне средине решењем  од-
бацује неблаговремене Пријаве. 

Одељење за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне средине решење одба-
ције неуредне Пријаве и исто доставља подносиоцу 
Пријаве.

Ако Пријава не испуњава услове из члана 15. 
ове одлуке, Одељење за локални економски развој, 
пољопривреду и заштиту животне средине у року 
од 30 дана од дана подношења пријаве доноси ре-
шење којим одбацује Пријаву као непотпуну и исто 
доставља подносиоцу Пријаве и исто доставља под-
носиоцу Пријаве.

Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл. 
6.и 7. ове одлуке Одељење за локални економски 
развој, пољопривреду и заштиту животне средине 
ће у року од 30 дана од дана подношења  пријаве  до-
нети решење  ко јим се одбацује Пријава  као недо-
пуштену и доставља је подносиоцу Пријаве.

Пријаве које су благовремене, потпуне и допуште-
не Одељење за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне Градске управе Града 
Пожаревца доставља Комисији за доделу средстава  
у року од 15 дана од дана  подношења пријаве.

Анализа поднетог пројекта 

Члан 17.
Анализу достављене Пријаве врши Одељење за 

локални економски развој, пољопривреду и зашти-
ту животне средине.

Анализа се врши у складу са овом Одлуком а 
на основу достављених Пријава, након чега се до-
ставља Комисији за доделу средстава заједно са 
Пријавом инвеститора.

Критеријум за анализу квалитета поднетог проје-
ката су дефинисани чланом 11. ове одлуке. 

Aнализа обавезно садржи висину  могућег изно-
са средстава која се може доделити. 

Одељење за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне средине може  при-
бавити и друге потребне податке од релевантних 
институција и захтевати додатна објашњења од ин-
веститора чија је Пријава благовремена и задовоља-
ва услове у складу са овом Одлуком. 

На основу претходно сачињене анализе Комисија 
за доделу средстава доноси закључак којим пред-

лаже Градском већу Града Пожаревца доношење 
решења о додели средстава. Нав едени закључак се 
доставља  Градском већу Града Пожаревца на даљу 
надлежност и одлучивање. 

Комисија за доделу средстава због комплексно-
сти неког захтева може  затражити и  додатну доку-
ментацију или  додатни елаборати, која није била 
наведена у јавном позиву а  како би се уверила у 
озбиљност потенцијалног корисника средстава.

Комисија за доделу средстава 

Члан 18.
Комисију за доделу средстава (у даљем тексту:“ 

Комисија“) образује Скупштина града. 
Комисија има председника и осам чланова.
Председник и чланови Комисије имају заменике.
Мандат Комисије траје три године. 
Комисија доноси одлуке  већином гласова од 

укупног броја чланова. 
Градско веће доноси решење о додели средстава 

у складу са овом одлуком и расположивим буџет-
ским средствима на предлог Комисије

Решење  из става 6. овог члана садржи нарочито 
податке о пројекту и његовим елементима битним 
за поступак уговарања доделе средстава, инвестито-
ру односно кориснику средстава, о висини додеље-
них средстава, средствима обезбеђења за додељена 
средства и њиховог рока важења, односно разлоге 
због којих средства нису додељена. 

Комисија ради по Пословнику о раду.
Комисија мож е да предложи измену рокова, 

смањење износа додељених средстава сразмерно 
смањењу уговорних обавеза, признавање делимич-
ног испуњења уговорних обавеза, а по образложе-
ном 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. 

Одељење за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне средине пружа ад-
министративно-техничку помоћ и предлаже пред-
седнику сазивање седнице Комисије, припрема 
материјале за разматрање и одлучивање  на седни-
цама Комисије, даје потребне информације  у вези 
инвестиционих пројеката који су предмет разма-
трања Комисије, припрема записнике са седница и 
поступа по одлукама Комисије и Градског већа. 

Свим учесницима у поступку доделе средстава 
по Јавном позиву  Одељење за локални економски 
развој, пољопривреду и заштиту животне средине 
доставља решење  Градског већа Града Пожаревца  
у року од 45 дана од дана  подношења пријаве , од-
носно  у року од 15 дана од предлога мера из става 
9. овог члана.

Коначну одлуку о додели средства за меру 2 , 
инструмента 2.3 и меру 3, инструмент 3.3,3,4 и 3,5  
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доноси Градско веће Града Пожаревца доношењем 
решење о додели средства у складу са расположим  
буџетским средствима  а на предлог Комисије за до-
делу средстава. 

Приговор на донета акта Одељења за локални 
економски развој, пољопривреду и заштиту 

живот не средине

Члан 19.
Пригово р на решење Одељења за локални еко-

номски развој, пољопривреду и заштиту животне 
средине из  члана 16. може се поднети Градском 
већу Града Пожаревца  у року од 15 дана од дана 
пријема акта. 

Градско веће Града Пожаревца одлучује о приго-
вору из става 1. овог члана и доставља одговор под-
носиоцу пријаве у року од 30 дана од дана пријема 
приговора. 

VII
УГОВОР,  НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА  И 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Уговор о додели средстава 

Члан 20.
Додела бесповратних средства државне помоћи 

из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регулише 
се закључењем Уговора којим се уређују међусобна 
права и обавезе имеђу Град Пожаревца, као даваоца 
даваоца средства државне помоћи  и инвеститора, 
као корисника средстава државне помоћ, у складу са 
донетим решењем Градског већа Града Пожаревца.

Бизнис план којим се Инвеститор пријављује за 
доделу средстава по овој одлуци, чини саставни део 
Уговора. 

Текст уговора о додели средстава утврђује Град-
ско веће Града Пожаревца, на предлог Комисије за 
доделу средства.  

Град може да раскине Уговор у свакој фази извр-
шења ако утврди да корисника државне помоћи не 
испуњава услове утврђене Уговором и ако је Коми-
сија за надзор донела одлуку о раскиду. 

Када постоје оправдани  разлози да ће нега-
тивне последице неизвршења уговорених обавеза 
од стране корисника средстава наступити пре сед-
нице Градског већа Града Пожаревца, на предлог 
Одељење за локални економски развој, пољоприв-
реду и заштиту животне средине и Комисије за над-
зор може да раскине уговор, а надлежна градска уп-
рава за финасије да наплати средства обезбеђења о 
чему се Градско веће Града Пожаревца обавештава 
на првој наредној седници. 

Исплата додељених средстава 

Члан 21.
Исплата додељених средстава државне помоћи 

из б уџета Града Пожаревца за 2022.годину врши се 
у складу са Уговором, а на основу захтева за пренос 
средства који  корисник средства  државне помоћи 
подноси  Одељењу за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца. Уз захтев се подноси и од-
говарајућа правдајућа документација. 

Корисник средства државне помоћи  је у обаве-
зи да отвори посебан наменски динарски подрачун 
код Управе за трезор, те да исти наведе у захтеву за 
пренос средстава.       

Средства обезбеђења 

Члан 22.
Након доношења решења о додели средства, најкас-

није у року од 45 дана од дана доношења Решења о до-
дели средстава, а пре закључења уговора, инвеститор 
-привредни субјект  коме су одбрена средства за неки од 
инструмената у окиру Мере 2. -Привлачење инвести-
тора или за инструменте 3.1, 3.3, и 3.4 у оквуру Мере 
3-Подстицање конкурентности, је у обавези да Граду 
Пожаревцу достави средства обезбеђења, и то:

1)  банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у висини субвенције, са роком који мора покри-
вати целокупан уговорени период извршења 
посла плус три месеца. Банкарска гаранција 
може гласити на 12 месеци плус три месеца, са 
обавезом да на дан истека периода од 12 месе-
ци, а најкасније седам дана пре истека периода 
од 12 месеци плус три месеца, достави нову 
банкарску гаранцију или измењену гаранцију 
којом се продужава период важења за нови 
рок од 12 плус три месеца, а све до коначне 
испуњености обавеза по уговору. Може да дос-
тави банкарску гаранцију која гласи  на пет + 
пет година и три месеца (за велике привредне 
субјекте), односно три + три године и три ме-
сеца (за микро, мале, средње привредне субјек-
те  и предузетнике). Банкарску гаранцију  која 
је безусловна и платива на први позив у корист 
Града Пожаревац, а издаје је пословна банка 
регистрована на територији Републике Србије.

2)  две потписане бланко соло менице у корист 
Града Пожаревца, као даваоца подстицајних 
средстава са меничним овлашћењем за пот-
пуни износ у висини законске затезне камате 
у тренутку попуњавања менице, а у складу 
са законом који утврђује висину стопе закон-
ске камате које су снабдевене клаузулом “без 
протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца под-
стицајних средстава и евидентиране су у ре-
гистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, оверене од стране лица овлашћеног за 
заступање примаоца подстицајних средстава .

Исплаћена средства морају бити обезбеђена 
средствима обезбеђења у складу са Уговором. 
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Законска затезна камата обрачунава се за пери-
од од дана исплате сваке појединачне рате до дана 
повраћаја укупног износа исплаћених средстава. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или 
делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца,  може по основу издате банкарске гаранције,  
и бланко соло менице,  да наплати средства до виси-
не износа исплаћених средстава и прописане закон-
ске затезне камате.

 
VII

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТА 

Комисија за надзор 

Члан 23.
Комисију за надзор образује Градско веће. 
Комисија за надзор има председника и осам чла-

нова.
Мандат Комисије траје три године. 
Предсеник и чланови Комисије за надзор  имају  

заменике. 
Комисија доноси одлуке  већином гласова од 

укупног броја чланова. 
Председник или члан Комисије за надзор не 

може бити истовремено и председник или члан 
Комисије за доделу средстава подстицаја, чиме се 
спречава потенцијални сукоб интереса.  

Комисија за надзор ради у складу са Пословник 
о раду Комисије за надзор.

Комисија за надзор врши контролу свих извештаја 
добијених од корисника средстава и периодично или 
по захтеву било које заинтересоване стране, прати 
реализацију одобрених пројеката и испуњење оба-
везе од стране корисника средстава, а на основу из-
вештаја добијених од корисника средстава, као и дру-
гих информација и података које прикупи у поступку 
контроле извршења уговорних обавеза и праћења, 
а све у складу са о дредбама ове одлуке и члана 20. 
Уредбе о условима и критеријумима усклађености 
регионалне државне помоћи, а који прописује оба-
везу даваоца државне помоћи да врши контролу тро-
шења јавних средстава и коришћења тих средстава за 
доделу регионалне државне помоћи, и у обавези је да 
врши надзор да ли корисник државне помоћи троши 
средства у предвиђеном износу и за намену за коју су 
му та средства додељена, као и то да ли је корисник 
државне помоћи испунио своју обавезу због које су 
му средства и додељена и која је била предвиђена као 
услов за доделу државне помоћи.

Комисија за надзор подноси Градском већу Гра-
да Пожаревца извештај о свом раду као и извештај 
о додељеним средствима по овом Програму. У наве-
деном извештају достављају се анализа о резултати-
ма Програма, квалитету постављених мера, њиховој 
реализацији, предузетим мерама и активностима Ко-

мисије за надзор као и о донетим закључцима. Овај 
извештај се прослеђује и организационој јединици 
Градске управе Града Пожаревца  надлежној за фи-
нансије ради сачињавања Годишњег извештаја о  до-
дељеној државној помоћи на нивоу Града Пожарев-
ца  који се доставља Министарству финансија до 31. 
марта текуће године за претходну годину, а у складу 
са Законом о улагањима и подз аконским актима. 

Извештаји које подноси корисник средстава  
државне помоћи  

Члан 24.
Корисника средстава државне помоћи je дужан 

да Комисији за надзор и Одељењу за локални еко-
номски развој, пољопривреду и заштиту животне 
средине достави: 

1)  извештај независног ревизора о пословању на 
крају сваке године, укључујући и период из чла-
на 11. ове одлуке који садржи посебан налаз о 
степену испуњења обавеза из Уговора и Пријаве; 

2)  извештај независног ревизора на крају ин-
вестиционог периода о испуњености свих 
обавеза корисника средстава утврђених Уго-
вором и Пријавом, заједно са извештајем 
овлашћеног проценитеља о вредности унете 
половне опреме; 

3)  извештај овлашћеног проценитеља о вредно-
сти друге унете имовине, ако постоји; 

4)  извештај са подацима о броју запослених, ви-
сини 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 исправа-
ма којима се доказују наводи из тог извештаја. 

Извештаје из  става 1. Комисија за надзор дос-
тавља Градском већу.

Контрола над реализацијом  пројекта и 
испуњење уговорених обавеза  

Члан 25.
Комисија за надзор прати динамику реализације 

пројекта и испуњавање уговорних обавеза корисни-
ка средстава и о томе сачињава извештај који дос-
тавља Градском већу. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке 
и информације о свим елементима пројекта, а оба-
везно садржи: 

1) резиме извештаја независног ревизора, однос-
но проценитеља, са посебним освртом на податке 
релевантне за праћење извршења уговорних обаве-
за корисника; 

2) информације о висини улагања корисника сред-
става у односу на елементе улагања наведене у Прија-
ви на основу које је донета одлука о додели средстава; 
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3) информације о кретању броја нових радних 
места отворених код корисника средстава и висине 
исплаћених зарада; 

4) преглед блокада по текућим рачунима корис-
ника средстава, ако их је било; 

5) упозорење о одступањима у извршењу уго-
ворних обавеза од стране корисника средстава и 
критичним роковима за извршење активности до-
датне контроле; 

6) информације о проблемима са којима се инвес-
титор, односно корисника државне помоћи  сусреће 
при реализацији инвестиционог пројекта, а на основу 
извештаја које доставља корисника државне помоћи ;

7) друге информације од значаја за реализацију 
предметног пројекта и програма локалног економ-
ског развоја који могу бити угрожени поступањем 
корисника средстава. 

Члан 26.
Градско веће Града Пожаревца може прописа-

ти ближе услове реализације Програма локалног 
економског развоја Града Пожаревца  за период од 
2021. до 2023.године, а у току 2022. године, услове 
и начин домаћих и страних улагања у Град Пожа-
ревац и критеријуме за доделу средстава из буџета 
Града Пожаревца .

Обавезује се Одељење за буџет и финансије  
Градске управе Града Пожаревца да води евиден-
цију улагања од локалног значаја и потрошњу сред-
става и извештава о додељеној помоћи Комисију 
за контролу државне помоћи, а у складу са Уред-
бом о додели државне помоћи, Закона о улагањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18), члану 8. 
став 2. Зако на о контроли државне помоћи („Служ-
бени гласник РС“, број 73/19), члану 5. Уредбе о 
правилима за доделу држ авне помоћи („Службени 
гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 , 
119/14 и 23/21 –др.уредбе и 62/21-др.уредбе) и Про-
грамом локалног економског развоја Града Пожаре-
вца за  период 2021. – 2023.годину. 

Ступање на снагу 

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Града Пожаре-
вца”, а примењиваће се од 01. јануара 2022.године.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК   
Предраг Мијатовић, дипл. инж. 

електротехнике  и рачунарства с.р.
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Скупштина града Пожаревца, на основу члана 2. 
став 3. тачка 1) и 2), члана 4. став 3. и  члана 13. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. 
став 1. тачка 6) у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републи-
ке Србије››, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – 
др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 
1. тачка 8) и 22) Статута Града Пожаревца (‘’Служ-
бени лист Града Пожаревца’’, број 10/18,  12/18-ис-
правка и 10/19), на седници одржаној 22. децембра 
2021. године, донела је 

ОДЛУКУ
о допуни одлуке о водоводу и канализацији

Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. глас-

ник Града Пожаревца“, бр. 7/21) у члану 6. став 2. 
додаје се тачка 19. која гласи:

„   Континуирано изјашњавање корисника 
комуналних услуга о квалитету пружања комуналне 
услуге од стране Предузећа, биће организовано 
електронским путем у виду анкете на званичној  
интернет страници Града Пожаревца, као и 
Предузећа – вршиоца комуналне делатности из 
члана 3. став 1. одлуке. Резултати анкете чине 
саставни део годишњих извештаја о раду.“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику Града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК   
Предраг Мијатовић, дипл. инж. 

електротехнике  и рачунарства с.р.

_____________________________________


