РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 06-53/2022-10/1
Датум: 28.09.2022. године
Мало Црниће

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022-2024.годину.
Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 05.09.2022. године донело је
Програм јавне расправе о нацрту Програма локалног економског развоја општине Мало Црниће за
2022.-2024. годину. Јавна расправа о нацрту Програма локалног економског развоја општине Мало
Црниће за 2022.-2024. годину спроведена је у складу са усвојеним Програмом јавне расправе за
период од 07. септембра до 27. септембра 2022. године. Текст Нацрта Програма локалног
економског развоја општине Мало Црниће за 2022.-2024. годину и Програм јавне расправе
објављени су на интернет страници Општине Мало Црниће – www.opstinamalocrnice.rs (у делу
стратешки документи).
Иницијативе, предлози, сугестије и коментари током трајања јавне расправе могли су да се
доставе на адресу Бајлонијева 119, 12311 Мало Црниће или електронским путем на e-mail

адресу : jelica@opstinamalocrnice.rs.
Значај

Програма локалног економског развоја Општине Мало Црниће за 2022.2024.годину: Овим Програмом се утврђују општи и специфични циљеви програма, циљне групе,
програмске мере, услови и начин доделе подстицаја, конкретне мере за реализацију Програма,
врста, висина и обим за доделу подстицаја, инструменти доделе подстицаја, као и механизми
доделе и праћења трошења средстава, у складу са одредбом Закона о улагањима, а све у циљу
унапређења, ојачавања привредног амбијента и друштвеног и економског развоја Општине Мало
Црниће.

Током јавне расправе достављени су предлози и сугестије следећим редоследом:
1. Предлагач: Горан Стокић из удружења „Асоцијација за развој општине Мало
Црниће, дана 13.09.2022. путем е-маил-а Емаил адреса: asocijacija@malocrnice.org
доставио је предлоге:
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ПРЕДЛОГ 1:

На страни 12 Програма локалног економског развоја општине Мало Црниће за 2022.2024. Годину, предлаже се:

„Локални економски развој је процес у коме јавни и приватни сектор заједнички
препознају проблеме у привредном-локалном и ширем окружењу и спроводи политику и
програме који доприносе отклањању уочених проблема. Сврха активности је
конкурентнија и отпорнија локална заједница и стварање бољих услова за економски
раст, отварање нових радних места и унапређење животног стандарда грађана.
Додати и цивилног сектора, односно формалних и неформалиних удружења грађана која
постоје на територији општине Мало Црниће. Можда укључити и ван
парламентарну опозицију (мислим на локалну Скупштину општине).
Искључивање грађана из процеса одлучивања не представља демократско друштво за које се
престављамо. Не може се привреда развијати без учешћа грађана у том случају може власт да
се договори са инвесторима да се не води рачуна о становништву као што и имамо случајеве у
Бору и Мајданпеку.“
ОДГОВОР ИЗРАЂИВАЧА: НЕ ПРИХВАТА СЕ
Образложење: Програм локалног економског развоја општине Мало Црниће за период 20222024.године је израђен у складу са одредбама Закона о улагањима („Службени гласник РС“', бр.
89/15 и 95/18), Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) , Уредбе о
начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 110/16), Уредбе о
правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник
РС“, број 23/21), и Правилника о стандардима повољног пословног окружења у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 33/16) које јасно дефинишу учеснике на
тржишту који су обухваћени Програмом локалног економског развоја, а то су искључиво
привредни субјекти који имају пословни интерес у јединици локалне самоуправе.
У складу са чланом 4. Закона о контроли државне помоћи давалац државне помоћи је надлежни
орган Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе, или свако правно
лице које управља и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком
облику.
Корисник државне помоћи је учесник на тржишту, односно свако правно и физичко лице које
обавља економску делатност, тј. делатност производње или промета робе или пружања услуга на
тржишту а коме се додељује државна помоћ у било ком облику.
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ПРЕДЛОГ 2:

На страни 17 Програма локалног економског развоја општине Мало Црниће за 2022.2024. Годину, предлаже се:

„Удружења која сте набројали су углавном хоби удружења, не видим везу са локалним
економским развојем нити су уназад неколико година кандидовали пројекте који су имали
задовољење потреба грађана осим својих чланова и њихових породица.
Фер би било да набројите сва удружња заједно са претходним предлогом и да стварно буду
укључена у дебату о развоју општине.“
ОДГОВОР ИЗРАЂИВАЧА: НЕ ПРИХВАТА СЕ
Удружења су наведена у општем делу описа општине Мало Црниће, али свакако нису релевантна
за Програм локалног економског развоја, јер иста нису привредни субјекти који су потенцијални
корисници државне помоћи приликом реализације овог Програма.
Свакако непобитна је чињеница да Одсек локланог економског развоја, локалне пореске
админстрације и инспекцијских послова Општинске управе Мало Црниће има евиденцију и
преглед од 33 регистрована удружења на територији општине Мало Црниће у складу са Законом о
удружењима на дан 13.09.2022.године.

Израђивач
МА Александра Ђорђевић, дипл.економиста

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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