
 
На основу члана 10. Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја општине Мало Црниће за 2021. године (“Службени гласник општине 
Мало Црниће“, бр. 15/2021),  члана члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало 
Црниће(„Службени гласник општине Мало Црниће“, бр. 4/2019), 

Општинско веће општине Мало Црниће, на седници одржаној 07. 10. 2021. године, 
доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

2021. ГОДИНЕ 

  

• Овом одлуком расписује се Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру 
реализације Програма локалног економског развоја Општине Мало Црниће за период 2021. 
године,   за следеће мере: 

 

• Подстицање конкурентности, која се реализује   на следећи начин: 
1.1. Подршку развоја сопствених иновација које имају могућност директне 
примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, 
1.2. Подршка развоју привредних субјеката кроз доделу субвенција за набавку 
неопходне опреме (машине, алати и остала опрема) неопходне за проширење 
постојећих капацитета или започињање делатности 
1.3. Обезбеђивање средстава у виду субвенција за извођење радова за проширење  
или изградњу нових пословних објеката у циљу јачања конкурентности њихових 
производа и стварања боље позиције на тржишту ( адаптација, реконструкција, 
изградња) 
1.4. Добијања међународних сертификата, увођење стандарда са циљем омогућавања 
изласка домаћих привредних субјеката на шира тржишта у Србији и иностранству, 
као и побољшање квалитета управљања делатношћу. 
 

• ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА, ВИСИНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И 
ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ   

 

Трајање јавног позива 

Јавни позив се објављује у Листу “Реч народа“, као и на званичној интернет страници 
Општине Мало Црниће  www.malocrnice.rs. 

http://www.malocrnice.rs/


Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава одређених за ову намену. 

Извори и намена средстава 

Подстицајна средства која се додељују на основу овог јавног позива обезбеђена су 
Одлуком о буџету Општине Мало Црниће за 2021. годину („Службени гласник 
Општине Мало Црниће“ бр. 17/2020, 3/2021, 12/2021), у  износу од 10.000.000,00 
динара, а у оквиру у оквиру  Програма 3: Локални економски развој , на 
економској  класификацији 454111-Текуће субвенције приватним  предузећима –
Програм локалног економског развоја Општине Мало Црниће , а у оквиру 
Финансијског планa Општинске управе  за  2021. године, предвиђена  средства 
у  износу од 10.000.000,00 динара. 

 Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката 
којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу 
бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима. 

Право на учествовање у поступку доделе средстава 

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије 
и иностранства, велика, мала и средња предузећа и предузетници, новоосноване 
привредне субјекте, привредни субјекти паушалци односно предузетници који 
немају обавезу вођења пословних књига   или представништво на територији 
Општине Мало Црниће, који имају инвестициона улагања и пројекте којима се 
подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са Програмом  обезбеђују 
средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу 
средстава, на начин и под условима предвиђеним Програмом и Одлуком о условима 
и начину реализације Програма, које доноси Скупштина Општине Мало Црниће. 

 Уколико се запошљавају нови радници сви инвеститори  из Србије и иностранства-   
мала и средња предузећа, имају обавезу да запосле раднике  искључиво са територије 
Општине Мало Црниће, док велика предузећа,  да  када испуне квоту  запослења 
радника са територије Општине Мало Црниће,  могу да запосле и  раднике са  
територија других  јединица локалне самоуправе.    

Пословни субјект који конкурише за доделу подстицаја из горе наведених подмера, 
може у једној календарској години конкурисати за доделу подстицаја за више од 
једне   предложене подмере. 

Изузимање од права на доделу средстава 

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из 
буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним 
субјектима који обављају делатности у секторима: челика, синтетичких влакана и 
угља, као и привредним субјектима у тешкоћама. Као и остали привредни субјекти 
који нису измирили претходне обавезе према општини Мало Црниће и Републици 
Србији и привредни субјекти против којих се води поступци пред судом. 



Висина средстава која могу бити додељена 

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Подстицање 
конкурентности одређује се на основу оправданих трошкова улагања и директних и 
индиректних ефеката улагања и на основу процене остварења економских и привредних 
интереса општине Мало Црниће. 

 
Укупно расположива средства Општине Мало Црниће за меру Подстицања 

конкурентности -  де минимис помоћи су 10.000.000,00 динара за 2021.годину. 
 
   Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Подстицање 

конкурентности – де минимис једном привредном субјекту највише до 8.000.000,00 динара 
у току три узастопне фискалне године, с тим што укупна висина кумулативне додељене де 
минимис државне помоћи једном привредном субјекту у току три узастопне фискалне 
године не може бити већа од 23.000.000,00  динара. 

 Средства за меру Подстицање конкурентности се могу одобрити путем следећег 
инструмената: 
 

а) субвенција (беповратна средства), 
 

• МЕРА - ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ – ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПРОЈЕКТИ, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ. 

 

  Пројекти за које се могу доделити средства 

          Средства се могу доделити за: 

• Подршку развоја сопствених иновација које имају могућност директне примене и 
дефинисане користи у ланцу вредности производа, 

• Подршка развоју привредних субјеката кроз доделу субвенција за набавку неопходне опреме 
(Машине, алати и остала опрема) неопходне за проширење постојећих капацитета или започињање 
делатности 

•   Обезбеђивање средстава у виду субвенција за извођење радова за проширење  или изградњу 
нових пословних објеката у циљу јачања конкурентности њихових производа и стварања боље позиције 
на тржишту ( адаптација, реконструкција, изградња) 

•    Добијања међународних сертификата, увођење стандарда са циљем омогућавања изласка 
домаћих привредних субјеката на шира тржишта у Србији и иностранству, као и побољшање квалитета 
управљања делатношћу. 

Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова 
улагања из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ, 
осим за програмску меру 1.1 - суфинансирања делимичног сопственог развоја и 



примене производне или тржишне иновације. 

           Услови за доделу средстава 

           Средства  могу бити додељена  под следећим условима: 

Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за 
делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање 
дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) 
привредног субјекта повезаних са извозним активностима и за давање предности 
домаћим производима у односу на увозне производе. 

Послoвни субјект мора имати регистровано  предузеће или представништво на 
територији Општине Мало Црниће или активан паушални порески обвезник активан на 
територији општине Мало Црниће. 

Општина Мало Црниће за доделу субвенције пословном субјекту у виду суфинансирања 
делимичног сопственог развоја и примене производне или тржишне иновације, уколико 
се кроз бизнис план може показати директна исплативост иновативног решења води се 
правилима за доделу државне помоћи мале вредности прихватајући 100% оправданих 
трошкова. 

Приликом доделе ове врсте субвенције посебно 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 циљу сопственог развоја 
општине Мало Црниће 

Општина Мало Црниће предвиђа да помогне у јачању конкурентности, отпочињања 
делатности  привредним субјектима/паушалном обвезнику кроз доделу субвенција за 
набавку неопходне опреме (алати, машине и остала опрема) која је неопходна за 
проширење капацитета или отпочињање делатности на територији општине Мало 
Црниће  у укупном износу до 1.000.000,00 динара. Опрема која се стиче куповином мора 
бити нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим 
привредним субјектима. У случају преузимања, износ средстава за чије је стицање 
државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа. Уколико се 
малим и средњим привредним субјектима додељује подршка за  набављање половне 
опрема за чије стицање није била одобрена државна помоћ потребна је процена вештака 
и да опрема није старија дуже од три године. Само се једном може конкурисати за исту 
опрему односно иста опрема не може бити предмет пријаве више захтева за доделу 
подстицаја. 

Општина Мало Црниће може доделити субвенцију пословном субјекту/паушалном 
обвезнику у виду суфинансирања неопходног грађевинског материјала који је 
употребљен или ће бити употребљен за проширење, санацију, адаптацију, 
реконструкцију или изградњу нових производних капацитета изграђених од чврстог 
материјала, у износу од 100,00 ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан 



подношења пријаве по метру квадратном бруто површине у основи објекта пословног 
простора који је намењен за нормално функционисање пословног процеса, у укупном 
износу до 1.000.000,00 динара. Ова мера се односи на за привредне субјекте који 
запошљавају до 10 лица или планирају да запосле до 10 лица на територији Општине 
Мало Црниће као новоосновани привредни субјекти. 

Општина Мало Црниће може доделити добијање међународних сертификата, увођење 
стандарда са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на шира тржишта у Србији 
и иностранству, као и побољшање квалитета управљања делатношћу, уколико се 
одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог 
улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште, 
добијања сертификата, као и за побољшање квалитета управљања делатношћу. Износ 
овог суфинансирања је до 40% директних трошкова сертификације за велике привредне 
субјекте,  за средње 50%, а за мале 60%. 

              Kритеријуми за анализу квалитета пројеката 

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су: 
• референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња 

искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.); 
• претходни финансијски извештаји ( у зависности од форме оснивања привредног субјекта, 

ако послује једну годину онда последњи, а ако послује више од две године онда последња два 
финансијска извештаја, паушално опорезиви корисници достављају Потврду надлежне пореске управе 
да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не 
сме бити издато пре датума објављивања јавног позива или доказ да је Подносилац пријаве поднео 
Захтев за издавање Потврде) – копија. 

3) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, 
односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за 
запошљавање на територији јединице локалне самоуправе у којој се улаже (ове податке доставља  
Национална служба за запошљавање Општини Мало Црниће на његов захтев); 

4) број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом 
инвестиционог пројекта односно број/ проценат обучених лица у односу на укупан број запослених; 

5 претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача; 
6) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада); 
7) претходни и планирани обим укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта); 
8) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, 

профитабилност, период повраћаја инвестиције и др). 
  Рок за реализацију пројекта и оправдани трошкови 

Рок за реализацију пројекта у оквиру подмера Подстицање конкурентности: 
 
Општина Мало Црниће може доделити субвенцију пословном субјекту у виду 
суфинансирања делимичног сопственог развоја и примене производне или тржишне 
иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна исплативост 
иновативног решења. Општина Мало Црниће за доделу субвенције пословном 



субјекту у виду суфинансирања делимичног сопственог развоја и примене 
производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати 
директна исплативост иновативног решења води се правилима за доделу државне 
помоћи мале вредности прихватајући 100% оправданих трошкова. 
Прва примена иновативног решења на територији општине Мало Црниће не сматра 
се могућом за субвенционисање од стране даваоца помоћи, општине Мало Црниће. 
Приликом доделе ове врсте субвенције посебно ће се водити рачуна да у оквиру 
анализе исплативости и ефеката подстицаја  буду јасно доказани (кроз одговарајућу 
документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност 
решења у циљу сопственог развоја општине Мало Црниће. Пословни субјект мора 
обезбедити 2 (две) бланко менице: једну трасирану меницу и једну сопствену (соло) 
меницу  на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за општину Мало 
Црниће у укупном трајању од 3 године за мале и средње привредне субјекте, а за 
велике привредне субјекте је неопходно средство обезбеђења на период трајања од 5 
година. 
Општина Мало Црниће може предвидети и друга средства обезбеђења која ће 
бити јасно дефинисана и описана у Јавном позиву и уговору о додели 
подстицаја. 
Општина Мало Црниће предвиђа да помогне у јачању конкурентности, отпочињања 
делатности  привредним субјектима – пореским обвезницима  кроз доделу 
субвенција за набавку неопходне опреме (алати, машине и остала опрема) која је 
неопходна за проширење капацитета или отпочињање делатности на територији 
општине Мало Црниће  у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Опрема која се 
стиче куповином мора бити нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује 
малим и средњим привредним субјектима. У случају преузимања, износ средстава за 
чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног 
износа. Уколико се малим и средњим привредним субјектима додељује подршка за  
набављање половне опрема за чије стицање није била одобрена државна помоћ 
потребна је процена вештака и да опрема није старија дуже од три године. Само се 
једном може конкурисати за исту опрему односно иста опрема не може бити предмет 
пријаве више захтева за доделу подстицаја.  Обавеза корисника подстицаја јесте да 
остане активан, било као паушалац или као други облик привредног субјекта, на 
територији општине Мало Црниће 3 године након завршетка пројекта за МСП 
односно 5 година за велике привредне субјекте.Завршетак пројекта се сматра да све 
активности прибављања опреме може трајати најдуже 1 годинe колико се сматра 
оправданим временом за набавку неопходне опреме, а пословни субјект мора 
обезбедити 2 (две) бланко менице: једну трасирану меницу и једну сопствену (соло) 
меницу  на износ вредности подстицаја – висине вредности опреме, као меру 
обезбеђења за општину Малом Црнићу у укупном трајању од 3 године за мале и 
средње привредне субјекте, а за велике привредне субјекте је неопходно средство 
обезбеђења на период трајања од 5 година. 
Општина Мало Црниће може доделити субвенцију пословном субјекту – пореским 



обвезницима   у виду суфинансирања неопходног грађевинског материјала који ће 
бити употребљен за проширење, санацију, адаптацију, реконструкцију или изграду 
нових производних капацитета изграђених од чврстог материјала, у износу од 100,00 
ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве по метру 
квадратном бруто површине у основи објекта пословног простор који је намењен за 
нормално функционисање пословног процеса, у укупном износу до 1.000.000,00 
динара. Обавеза корисника подстицаја јесте да остане активан на територији 
општине Мало Црниће 3 године након завршетка пројекта за МСП односно 5 година 
за велике привредне субјекте.Завршетак пројекта се сматра да све активности 
прибављања опреме може трајати најдуже 1 годинe колико се сматра оправданим 
временом за проширење, санацију, адаптацију, реконструкцију или изграду нових 
производних капацитета, а пословни субјект мора обезбедити 2 (две) бланко менице: 
једну трасирану меницу и једну сопствену (соло) меницу  на износ вредности 
подстицаја – висине вредности опреме, као меру обезбеђења за општину Малом 
Црнићу у укупном трајању од 3 године за мале и средње привредне субјекте, а за 
велике привредне субјекте је неопходно средство обезбеђења на период трајања од 5 
година. 
Велики је број паушалаца на територији општине Мало Црниће који сезонски 
пријављују односно одјављују активност радње те је циљ да са добијеним 
подстицајима исти буду активни дужи временски рок, односно минимум 3 године. 
Општина Мало Црниће може доделити добијање међународних сертификата, 
увођење стандарда са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на шира 
тржишта у Србији и иностранству, као и побољшање квалитета управљања 
делатношћу, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено 
докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за 
излазак на инострано тржиште, добиајања сертификата, као и за побољшање 
квалитета управљања делатношћу. Износ овог суфинансирања је до 40% директних 
трошкова сертификације за велике привредне субјекте,  за средње 50%, а за мале 60%. 
Пословни субјект за овај подстицај мора обезбедити две потписане бланко соло 
менице: трасирану (вучену) меницу и сопствену (соло) меницу у корист Општине 
Мало Црниће, као даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за 
потпуни износ у висини законске затезне камате у тренутку попуњавања менице, а у 
складу са законом који утврђује висину стопе законске камате које су снабдевене 
клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних средстава и 
евидентиране су у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене од 
стране лица овлашћеног за заступање примаоца подстицајних средстава, а у укупном 
трајању сертификата. 
 
 
Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока 
оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са 
образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз 



образложење о разлозима за одбијање. 
 

• ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
 
Пријава се подноси Председнику Општине Мало Црниће . 
Пријава се подноси на српском језику. 
 

Пријава се подноси на адресу: 

Општина Мало Црниће 

Председник Општине Мало Црниће 
Ул. Бајлонијева бр.119 
12311 Мало Црниће 
Са назнаком: „За Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру 
реализације Програма локалног економског развоја Општине Мало Црниће за 
2021. годину“. 

 
Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има 
обавезу да достави: 
 

• Образац пријаве (може се преузети  на званичној интернет страници Општине Мало 
Црниће www.malocrnice.rs  или  у писарници Општинске управе Општине Мало Црниће, или у 
канцеларији одсека за ЛПА). 

 
Пратећу документацију која обухвата: 
 

2)  пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне 
инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу, 
који је саставни део Уговора; 

3) извод регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне две године 
пословања ( ако послује једну годину онда последњи, а ако послује више од две 
године онда последња два финансијска извештаја) – копија. Код паушално 
опорезивих корисника посматра се  Потврда надлежне пореске управе да је 
Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној 
години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива или доказ да 
је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде. Преглед трошкова 
пројекта приказује ниво захтеваног подстицаја и оправданост инвестиције 
4) извод из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у 

Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има 
седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода 
на српски језик, 

5) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане 
трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера 

http://www.malocrnice.rs/


подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу 
му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, 

6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране 
инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао 
у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број 
додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација; 

7) потврду о измирењу пореза на локалном нивоу, коју издаје Одсек  локалне пореске 
администрације Општинске управе Општине Мало Црниће. 

8) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број 
запослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку 
подношења пријаве. 

 
У поступку подношења захтева поступку предвиђено је да орган – Општинска 
управа може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам. Потребно је 
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података која 
се може преузети у  надлежној организационој јединици Општинске управе 
Општине Мало Црниће за локални економски развој.Ако странка у року не поднесе 
све податке неопходне за одлучивање органа, пријава  за доделу подстицаја ће се 
сматрати неуредним. 
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице   
Општинске управе Општине Мало Црниће. 
 
 

• УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА, АНАЛИЗА ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА, УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА, 
ИСПЛАТА ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава и  анализа 
поднетих пројеката 

Одсек за локални економски развој општине Мало Црниће утврђује испуњеност 
формалних услова за доделу средстава у складу са овом одлуком и достављеном 
Пријавом. 
Одсек за локални економски развој општине Мало Црниће одбацује неблаговремене 
Пријаве. 
Ако Пријава не испуњава услове из ове одлуке, Одсек за локални економски развој 
општине Мало Црниће одбацује Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу 
Пријаве уз образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног позива. 
Ако Пријава не испуњава услове у складу са овом Одлуком, Одсек за локални 
економски развој општине Мало Црниће одбацује Пријаву као недопуштену и 
доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана. 



Приговор на одлуку Одсека за локални економски развој општине Мало Црниће   
може се поднети Општинском већу у року од осам дана, од дана пријема обавештења 
општинске управе. 
Општинско веће одлучује о приговору, и доставља одговор подносиоцу пријаве у 
року од 15 дана од дана пријема приговора. 
Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене Општинска управа доставља 
Комисији за доделу средстава на поступак одлучивања. 
 

Општинско веће Општине Мало Црниће доноси коначну одлуку о додели 
подстицајних средстава, а на предлог Комисије за доделу средстава. 

Уговор о додели средстава и  исплата додељених средстава 

Додела подстицајних средстава се регулише се уговором којим се уређују међусобна 
права и обавезе Општине Мало Црниће и корисника подстицаја  у складу са коначном 
одлуком коју је донело Општинско  веће Општине Мало Црниће. 

  
Инвестициони пројекат којим се Инвеститор пријављује за доделу средстава по овом 
јавном позиву  , чини саставни део Уговора. 
 
Општина може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник 
средстава не испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела 
одлуку о раскиду. 
 
Уговор  о додели средстава за  Меру – Подстицање конкурентности нарочито 
садржи: предмет, висину и динамику улагања, рок за реализацију инвестиционог 
пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин  исплате додељених 
средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист Општине Мало 
Црниће и друга питања од значаја за реализацију тог уговора. 

Уговором се може уговорити, у складу са одлуком Општинског већа, да се додела 
средстава врши трансфером средстава за измирења обавеза улагача домаћем 
физичком или правном лицу.   
Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором. 
Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује 
испуњење услова за трансфер средстава – Уговор и Пословни план који је саставни 
део Уговора. 
Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњење уговорних 
обавеза корисника средства. 
 
Средства обезбеђења 
 
Исплаћена средства морају бити обезбеђена средствима обезбеђења у складу са 



Уговором. 
Корисници подстицаја за Меру  Подстицање конкурентности  Инвеститор мора 
обезбедити две потписане бланко соло менице: трасирану (вучену) меницу и 
сопствену (соло) меницу у корист Општине Мало Црниће, као даваоца подстицајних 
средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне 
камате у тренутку попуњавања менице, а у складу са законом који утврђује висину 
стопе законске камате које су снабдевене клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, на 
име даваоца подстицајних средстава и евидентиране су у регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, оверене од стране лица овлашћеног за заступање 
примаоца подстицајних средстава, а на време које је захтевано додељеним 
подстицајем.Општина Мало Црниће може предвидети и друга средства обезбеђења 
која ће бити јасно дефинисана у уговору о додели подстицаја. 

Исплаћена средства морају бити обезбеђена средствима обезбеђења у складу са 
Уговором. 

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне 
рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних 
обавеза, Одсек за буџет и финансије Општинске управе Општине Мало Црниће,  
може по основу издатог залога на опреми,  и бланко соло менице,  да наплати средства 
до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате. 

• ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА И ИНТЕРЕСЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ И 
КОРИСНИКЕ СРЕДСТВА 

На званичном сајту Општине Мало Црниће www.malocrnice.rs , може се извршити 
увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 
економског развоја Општине Мало Црниће за 2021. годину (“Службени гласник 
Општине Мало Црниће“, бр. 15/2021) Програма локалног економског развоја 
Општине Мало Црниће за 2021. годину („Службени гласник Општине Мало 
Црниће“, бр. 15/2021) и других пратећих аката,  којима се дефинишу начин, услови и 
критеријуми за доделу средстава. 

Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у 
канцеларији за ЛПА Општинске управе Општине Мало Црниће , сваког радног 
дана  у периоду од 07.00 до 15.00 часова или на телефон број 012/280-930(особа за 
контакт шеф одсека за ЛЕР, ЛПА и инспекцијске послове, Јелица Радојковић). 

Број: 06-54/2021-3 

                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                                                                             Малоша Антонијевић 

http://www.malocrnice.rs/
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