СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXIV

Број 7.

Петак, 18. август 2017.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014–др. закон
и 101/2016–др. закон), члана 13. став 4. и члана 17. Закона о улагањима (''Службени гласник РС'', бр.
89/15),члана 36. Статута општине Мионицa („Службени гласник СО Мионица“ , бр. 8/2008).
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана, 18.08.2017. године доноси
ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦЕ
1.

УВОД

Локални економски развој је процес у коме јавни, приватни и цивилни сектор заједнички препознају
проблеме у локалном економском и ширем окружењу и интервенишу кроз политике и програме којима утичу
на уочене проблеме и настоје да у највећој мери искористе локалне компаративне предности. Циљ ових
активности је економски конкурентнија и јача локална заједница и стварање бољих услова за економски раст
и развој, отварање радних места, унапређење животног стандарда становника локалне заједнице и достизање
одрживог друштвено-економског развоја.
Управо Програм локалног економског развоја општине Мионицa је једна од важних интервенција
која може да допринесе јачању локалне привреде.
2.

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Програма локалног економског развоја садржан је у Закону о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014–др. закон и 101/2016–др. закон), пошто се учлану 20.
тачка 9. прописује да Општина, преко својих органа у складу са Уставом и законом доноси и спроводи
пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици
локалне самоуправе.
Чланом 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС“ бр.89/15) предвиђено је да надлежни орган
јединице локалне самоуправе инструментима локалне развојне политике подстиче улагања, брине о
постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача,
примењује стандарде повољног пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање
конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања.
Програм локалног економског развоја је у складу са Стратегијом развоја општине Мионица, која је
објављена у „Службеном гласнику СО Мионица“ бр.10/2008.
3.

АНАЛИЗА СТАЊА

Општина Мионица се налази у западном делу Републике Србије и припада колубарском округу. Има
повољан географски положај. Удаљена је од Београда 88 км и налази се у непосредној близини једне од
најважнијих саобраћајница – Ибарске магистрале 18 км.
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Према попису из 2011. године, у Мионици је забележено 14.335 становника. Према процени АПР-а,
број становника у 2015. години у општини Мионици је износио 13.638 и смањен је за око 4,7%.
Број запослених је у 2016. години износио 2.837 и у благом је порасту (1%) у односу на 2015. годину
(2.807). Број незапослених је у 2016. години смањен (око 6%) и износио 575 у односу на 2015 годину када је
било 612 незапослених. Просечна нето зарада (у РСД) бележи раст од 2.13%, 34.512 у 2016. години у односу
на 33.791 у 2015. години.1 Позитивни трендови постоје, али су скромни.
Према квалификационој структури незапосленог становништва у 2016 години, највише има
квалификованих (168), неквалификованих (160), као и радника са средњом стручном спремом (140), а
најмање висококвалификованих радника (2). Мањи је број радника и са вишом стручном спремом (12), а
прилично уједначен број с једне стране радника са нижом стручном и полуквалификованих (45) и с друге
стране са високом стручном спремом (48).
Мионица спада у четврту групу према степену развијености(испод 60% републичког просека) 2 и
изразито је недовољно развијена ЈЛС.
4.

ПРИВРЕДНА СЛИКА

Према подацима Агенције за привредне регистре, у 2015. години у општини Мионица је укупно
пословало 148 привредних друштава, а било је 486 активних предузетника. Подаци исте Агенције (за
Мионицу 2013 – 2015) показују да је стопа опстанка много већа када су привредна друштва у питању него
предузетници. Оваква ситуација је карактеристична за целу Репубилу Србију с обзиром да се предузећа
генерално боље прилагођавају тржишним условима и успешније позиционирају на тржишту у односу на
предузетнике.
Најзначајнији привредни субјекти су: фабрика изолационих материјала и амбалажа „Фима“,
„Агранела“ доо предузеће за производњу, трговину и услуге, фабрика за флаширање природне минералне и
изворске воде „Миони“, фабрика за пуњење Вода Вода, немачка компанија „Емка“ итд.
Општина Мионица има и индустријску зону за изградњу пословно-производних објеката и посвећена
је задатку да постојеће расположиве инфраструктурне локације увећа и опреми нове просторе за будуће
инвеститоре.
Из свега наведеног, јасно се види потреба за усвајањем једног оваквог Програма, који би могао
имати велику улогу у побољшању економског стања на територији општине Мионице и који би могао
каснијим разрадама и додатним интервенцијама да дугорочно допринесе свеобухватном привредном и
општем развоју општине Мионица. Иако постоји благи тренд побољшања пословне климе, израда
Програма може и треба да буде кључни корак ка перманентном расту производних и осталих делатности у
Мионици.

5.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

1

Подаци из АПР-а

2

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС за 2014. годину
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Општи циљ овог Програма је допринос економском развоју општине Мионице и стварању
повољног пословног окружења.
Специфични циљеви овог Програма су:
-стварање услова за оснивање нових предузећа, проширење капацитета постојећих предузећа,
отварање нових радних места и стварање нових производа креирањем локалног финансијског и
административног оквира за доделу подстицаја;
-позиционирање општине Мионице као пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.
6.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА

Кључне циљне групе и корисници програмских мера су:





Домаћи инвеститори,
Страни инвеститори,
Мала и средња предузећа,
Предузетници

Циљне групе су све оне које могу бити корисници подстицаја у складу са Програмом. Домаћи
инвеститори су тако дефинисани у најширем смислу овог појма, дакле сви инвеститори из Републике Србије.
Посебно нам је жеља и тежња да се овим Програмом подстакну инвестиције локалних предузећа у нове
производе и нове делатности. Такође, Програм посебно узима у обзир било какво укључивање локалне
привреде, било као добављача или подизвођача у некој фази производног процеса.
7.

ПЛАНИРАНА ПРОГРАМСКА МЕРА
7.1. Привлачење инвеститора:

Подстицаји се додељују по унапред утврђеним критеријумима, на основу унапред извршене анализе
(по систему трошкова и користи) за локалну самоуправу, а по принципу ''док се не утроше средства'' или/и до
датума који се дефинише у јавном позиву. Анализу спроводи локална самоуправа, а у случају комплекснијег
захтева, анализу ће вршити консултантска кућа или институција која има адекватне међународне референце
у овој области. Комисија за доделу средстава на основу претходно сачињене анализе доноси препоруку коју
прослеђује Општинском већу општине Мионица на одлучивање о додели подстицаја.
Заинтересовани пословни субјект општини Мионица, уз претходно одређену конкурсну
документацију, обавезно доставља бизнис план у коме се морају јасно видети: број нових радних места,
просечни лични доходак, вредност укупне инвестиције, фазе реализације бизнис плана и оквирна вредност
активности уколико постоје, као и други елементи неопходни за сагледавање исплативости инвестиције.
Пословни субјект који конкурише за доделу подстицаја из неке од горе наведих активности, може у
једној календарској години конкурисати за доделу подстицаја и за више предложених активности, при чему
Комисија за доделу средстава може доделити средства или се одрећи сопствених прихода, само за једну меру
и активност у зависности од расположивих средстава и других фактора које Комисија не мора посебно
образлагати.
Право на учествовање у поступку доделе подстицаја имају инвеститори – домаћи и страни, односно
велика, мала и средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте у секторима за које се у
складу са Програмом локалног економског развоја обезбеђују подстицаји и који се пре почетка реализације
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инвестиционог пројекта пријаве за доделу подстицаја, на начин и под условима предвиђеним Програмом и
Одлуком о условима и начину реализације Програма.
Од права на доделу подстицаја изузимају се привредни субјекти који обављају делатности у
секторима: челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјектима у тешкоћама.
Вредност подстицаја који могу бити додељени за реализацију мера – Привлачење инвеститора
одређује се у складу са оправданим трошковим улагања и директним и индиректним ефектима улагања и у
односу на висину предвиђене инвестиције.

7.2. За реализацију МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА подстицаји
се могу одобрити за:
Почетна инвестициона улагања и отварање нових радних места повезана са почетним улагањем.
Почетна инвестициона улагања могу бити улагања у материјалну и нематеријалну имовину, и то ако
се ради о започињању нове пословне делатности, проширењу постојеће делатности, диверсификацију
постојећег производног програма у нове, додатне производе, битне промене у целокупном производном
процесу, стицање средстава која су у непосредној везе са привредним субјектом под условом да је тај
привредни субјекат затворен или би био затворен да није купљен од стране независног инвеститора по
тржишним условима.
7.3. Оправдани трошкови улагања:
1. Повезани са почетном инвестициом у материјалну имовину (улагање у земљиште, заграде,
грађевине, постројења, машине и опрему), сматрају се:
1.1. Оправдани трошкови у малим и средњим привредним субјектима су и трошкови припреме
студија и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина државне помоћи
износи до 50% стварно насталих трошкова.
1.2. У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би
био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег лица по
тржишним условима.
1.3. 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.
1.4. Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, су
оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају
периода закупа.
2) Трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са почетним улагањем. Трошкови зарада су
укупан износ који корисник средстава стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду
која садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе
који се плаћају за зараду.
7.4. Одређивање укупног износа средстава:
Укупан износ средстава, која се могу доделити у складу са Програмом локалног економског развоја
и Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја, одређује се у
апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са
постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са
претходно одобреном државном помоћи.
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Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих
трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних
поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на
привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.
Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују
за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се
могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у
висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.
Горња граница de minimis државне помоћи примењује се без обзира на инструмент доделе помоћи
или на циљ који се жели остварити, али и независно од тога да ли је давалац де минимис државне помоћи
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
De minimis државна помоћ која се додељује у складу с овим програмом кумулира се са другим де
минимис државним помоћима, додељеним у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године,
до горње границе из става 3.
Корисника de minimis државне помоћи доставља изјаву у писаној форми, о томе да ли му је и по ком
основу додељена de minimis државна помоћ у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године,
док се општина Мионица, као давалац de minimis државне помоћи обавезује да, у писаној форми, обавести
инвеститора о томе да му додељује de minimis државну помоћ, као и износ помоћи коју му додељује.
7.5. Средства могу бити додељена под следећим условима:
1) Да инвестицијa и новоотворена радна места повезана са предметном инвестицијом морају
опстати у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године
након завршетка пројекта.
2) Инвеститор је дужан да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из
сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.
3) Да се достигнути број запослених очува у периоду од најмање пет година у случају великих
привредних субјеката, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године и то од датума када је
радно место први пут попуњено.
4) Да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у
поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се неко радно место
затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места, за релевантан податак се
узима податак са www.croso.gov.rs, односно из централног регистара обавезног социјалног осигурања.
5) Да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а да исто буде отворено у
року од три године од завршетка инвестиције.
6) У случају закупа зграда и земљишта, закуп се мора наставити најмање пет година, односно три
године за мале и средње привредене субјекте, након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју
новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који
је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује
зарада, за свo уговорено време у складу са овом одлуком.
Средства за реализацију Мере за привлачење инвеститора обезбеђују се у Одлуци о буџету општине
Мионица.
Средства се могу доделити уз услов отварања минимум 10 нових радних места.
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7.6. Подстицаји за реализацију Програмска Мере привлачења инвеститора
се додељују путем:
7.5.1. Обезбеђивањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица по цени која је
мања од тржишне или без накнаде:
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица се отуђује у складу са позитивним
законским прописима којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о планирању и изградњи,
пратеће уредбе и други подзаконски акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица
отуђује се по цени која је мања од тржишне или без накнаде на основу одлуке Скупштине Општине
Мионица, а по добијању претходне сагласности Владе Републике Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне или без накнаде израђује се
елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта.
7.5.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време, по цени која је мања од тржишне или без
накнаде, као и закупом грађевинског земљишта.
Општина Мионица може обезбедити заинтересованом правном лицу простор неопходан за
проширење или започињање пословног процеса.
Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса може бити халски простор у
својини општине или халски простор који би општина закупила или сносила део трошкова закупа за потребе
потенцијалног инвеститора или земљиште у својини општине или земљиште које би општина закупила и
сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора.
Овај подстицај је у облику субвенције уколико се ради о халском простору или грађевинском
земљишту за који општина сноси део трошкова закупа или се одриче сопствених прихода, додељује се
правном лицу, које има јасну намеру да закупи простор за производну или другу делатност.
Инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине Мионица за закуп пословног простора,
доставља доказ да су измирени сви трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, канализација,
гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.

Појашњење мера и услова обезбеђења:
Пословни простор, на земљишту које је инфраструктурно опремљено у власништву општине, може
бити дато у закуп, ако је грађевинска вредност објекта мања од дисконтоване садашње вредности закупа,
који може бити плаћен у аунитетима, уз услов да закуп траје најмање годину дана дуже од наведених
упоређених вредности. Изузетно може бити прихваћен краћи рок закупа уколико привредни субјекат
наставља своје пословне активности у локалној самоуправи. Под подстицајем се у овом случају подразумева
вредност инфраструктурно опремљеног земљишта, док се закуп пословног простора уговара по тржишним
вредностима и не садржи било какав елеменат подстицаја.
Општина Мионица може доделити на коришћење заинтересованом правном лицу простор
неопходан за проширење или започињање пословног процеса.
Пословни субјект који је корисник помоћи за успостављање пословања може конкурисати за доделу
подстицаја и у наредним годинама(али не са истим пројектом) у складу са поднетом конкурсном
документацијом.
Корисник подcтицаја мора обезбедити банкарску гаранцију, као меру обезбеђења за општину
Мионица у укупном трајању пројекта, продуженом за годину дана, а на предлог комисије за надзор уколико
су испуњени сви услови предвиђени уговором продужење од годину дана може бити скраћено тј. гаранција
може бити врaћена након истека трајања пројекта. Вредност гаранције мора бити једнака укупној вредности
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уговореног закупа или вредности грађевинског земљишта које се даје, а гаранција за уредно плаћање може
бити преносива о чему одлуку доноси Oпштинско веће на предлог комисије за доделу средстава.
Пре доделе регионалне инвестиционе државне помоћи општина Мионица ће, увидом у
документацију добијену од корисника, утврдити да ли додела ове државне помоћи утиче на:
1) знатно повећања величине пројекта, или
2) знатно повећања укупног износа средстава које корисник улаже у пројекат, или
3) знатно повећања брзине реализације пројекта, или
4) реализацију пројекта, који без доделе државне помоћи не би могао да буде остварен.

8.

МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА

Посебно битан сегмент реализације Програма представљају механизми за доделу подстицаја и
механизми за праћење реализације уговора, као квалитативна основа за поштовање закона и важан радни
оквир.
Поступак доделе средстава ће бити заснован на следећим основама:


Образовање компетентне Комисије за доделу средстава, која ће имати Председника и 4 члана.
Комисија ће давати предлог за доделу средстава, а у складу са усвојеном Одлуком о буџету општине
Мионице и Програмом. Комисија је дужна да изради Правилник за оцењивање пристиглих захтева.



Расписивање Конкурса за доделу подстицаја, који се једном годишње расписује, по усвајању
Програма, и важиће до коначног трошења средстава или/и до датума који се дефинише у јавном
позиву. Комисија за доделу подстицаја би се састајала периодично, зависно од броја пристиглих
пријава. Комисија за доделу подстицаја даје конкурсне услове, на које сагласност даје Општинско
веће, пре расписивања Конкурса за доделу подстицајних средстава. Конкурс мора бити објављен у
најмање једним дневним новинама које имају националну покривеност. Саставни део конкурсне
документације мора бити Изјава о истинитости пријављених података, коју потписује и оверава
правно лице које конкурише за доделу средстава по некој од предложених Мера, а као мера
обезбеђења за општину Мионица.



Обавезни део конкурсне документације чине: Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора, Модел
уговора, Модел извештаја, Потврда о регистрацији правног лица. Комисија за доделу подстицаја
може конкурсом предвидети и другу додатну документацију за коју процени да је потребна за
Конкурс у целини или за неку од предвиђених програмских мера.



Општинско веће доноси Одлуку о додели подстицаја, на основу предлога добијеног од стране
Комисије за доделу подстицаја.



Након Одлуке о додели подстицаја, приступа се склапању уговора са изабраним правним лицима.
Уговор који општина Мионица склапа са инвеститором не сме одступити, у форми и садржини у
односу на Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, односно пословни субјект
мора бити упознат са моделом уговора пре него што конкурише за доделу средстава.

Механизам праћења извршења уговора би такође био заснован на комисијском раду:
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Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће вршити контролу и обилазак правних лица која
су добила средства од општине Мионице. Ова комисија даје мишљење и предлог мера уколико је
начињен прекршај у трошењу одобрених подстицаја. Комисију за надзор чине Председник и 4
члана.



Правно лице које је користило подстицај из неке од предложених мера је у обавези да поднесе
наративни и финансијски извештај о коришћењу подстицаја. Модел извештаја одређује Комисија за
надзор. Комисија за надзор врши преглед добијених извештаја, по потреби захтева појашњење или
допуну извештаја и врши обилазак правних лица.



Општинско веће даје предлог за подношење пријаве, на основу мишљења и предлога мера Комисије
за надзор.

Према одредбама Закона о улагањима, која каже да је јединица локалне самоуправе дужна да води
евиденцију улагања од локалног значаја (члан 21. Закона о улагањима), Програм предвиђа да овај сегмент
евиденције обавља организациона јединица управе надлежна за послове финансија, а у складу са поменутим
Законом о улагањима и подзаконским актима који ће уследити.
Комисију за доделу подстицаја и Комисију за надзор чине различити чланови, односно не може исто
лице бити члан обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб интереса и обезбеђује транспарентнији
процес одлучивања. Комисију за доделу подстицаја образује Скупштина општине Мионица, а Комисију за
надзор образује Општинско веће општине Мионица.
ЗАКЉУЧАК
Општина Мионица, као веома неразвијена општина, у свим сегментима рада и пословања пролази
кроз период тешке транзиције и са јасном намером да постане развијенија општина и локална заједница. Да
би се остварили циљеви које смо поставили неопходно је започети са програмским активностима на
привлачењу инвестиција, а у функцији развоја локалне привреде, стварања нових вредности и нових радних
места.
Реализација Програма локалног економског развоја је почетни корак и нешто што мора наставити да постоји
и у наредним годинама, па и деценијама, да би се остварили што крупнији ефекти и да би општина Мионица
била конкурентнија и на путу раста и развоја и стварања нових вредности. Реализација Програма је један од
механизама да локална самоуправа усмери привредна кретања у позитивном смеру.
Предлагач овим развија позитивне механизме доделе и контроле подстицаја, као и свеобухватно
обрађује и разрађује материју, а све у складу са позитивном праксом и позитивним законским решењима, за
која се мора нагласити да тек настају и на нивоу Републике Србије.
Оваj Програм објавивити у "Службеном гласнику Скупштине општине Мионица".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-9/2017
Мионица, 18.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу чл. 32. став 1. тачка 6., а у вези чл. 20. став 1. тачка 9. и чл. 66. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 13. став 4 и члана 17. Закона о
улагањима („Службени гласник РС“, бр.89/15)чл. 36. Статута општине Мионица ("Сл. гласник СО
Мионица", бр. 8/2008), а у складу са Решењем Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00073/201701 од 17.августа 2017. године и у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.
гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 18.08.2017. године, донела је
ОДЛУКУ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА
2017. ГОДИНУ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређује се услови, начин и поступак реализације програма локалног економског
развоја општине Мионица, критеријуми за доделу средстава из буџета општине Мионица, праћење
реализације програма и пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга
питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових
знања и технологија, привредном и другом развоју општине.
Овом одлуком се уређује регионална инвестициона државна помоћ и de minimis државна помоћ.
Улагања
Члан 2.
Улагања представљају имовинска права која има или контролише, директно или индиректно, страни
или домаћи улагач на територији општине Мионица, а за чије стицање улагач ангажује средства (улагање у
зграде, производне погоне, машине и опрему, нове производне капацитете, постојеће производне капацитете
у складу са законом којим се уређују страна улагања и другим прописима).
Улагач јесте свако правно или физичко лице које улаже на територији општине Мионица у складу
са законом.
Појмови чије је значење одређено законом и другим прописима којима се уређују улагања домаћих
и страних физичких лица имају исто значење у реализацији програма локалног економског развоја општине
Мионица.
Почетна инвестициона улагања могу бити улагања у материјалну и нематеријалну имовину, и то ако
се ради о започињању нове пословне делатности, проширењу постојеће делатности, диверсификацију
постојећег производног програма у нове, додатне производе, битне промене у целокупном производном
процесу, стицање средстава која су у непосредној везе са привредним субјектом под условом да је тај
привредни субјекат затворен или би био затворен да није купљен од стране независног инвеститора по
тржишним условима.

Програмска мера за реализацију програма локалног економског развоја - Привлачење
инвеститора
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Члан 3.
Реализује се доделом средстава кроз обезбеђивање земљишта које је
инфраструктурно опремљено и које је у јавној својини општине, као и обезбеђивањем закупа на одређено
време.
Извори и намена средстава
Члан 4.
Средства за реализацију програма локалног економског развоја (у даљем тексту: средства)
обезбеђују се у буџету општине Мионица.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и у производном сектору и
сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.

Право на учествовање у поступку доделе средстава
Члан 5.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, односно
велики, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који имају инвестиционе пројекте и у секторима
за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка
реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним
овом одлуком.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 6.
Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти који обављају делатности у
секторима челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјекти у тешкоћама.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Привлачење
инвеститора
Члан 7.
Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих
трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.
Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање
поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу
државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.
Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих
трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних
поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на
привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.
Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују
за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се
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могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у
висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства
се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Услови за доделу средстава
Члан 8.
1) Да инвестицијa и новоотворена радна места повезана са предметном инвестицијом морају
опстати у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године
након завршетка пројекта.
2) Инвеститор је дужан да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из
сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.
3) Да се достигнути број запослених очува у периоду од најмање пет година у случају великих
привредних субјеката, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године и то од датума када је
радно место први пут попуњено.
4) Да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у
поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се неко радно место
затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места, за релевантан податак се
узима податак са www.croso.gov.rs, односно из централног регистара обавезног социјалног осигурања.
5) Да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а да исто буде отворено у
року од три године од завршетка инвестиције.
6) У случају закупа зграда и земљишта, закуп се мора наставити најмање пет година, односно три
године за мале и средње привредене субјекте, након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју
новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који
је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује
зарада, за свo уговорено време у складу са овом одлуком.
Средства се могу доделити уз услов отварања минимум 10 нових радних места.

Oправдани трошкови
Члан 9.
1. Повезани са почетном инвестициом у материјалну имовину (улагање у земљиште, заграде,
грађевине, постројења, машине и опрему), сматрају се:
1.1. Оправдани трошкови у малим и средњим привредним субјектима су и трошкови припреме
студија и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина државне помоћи износи
до 50% стварно насталих трошкова.
1.2. У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би био
купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег лица по
тржишним условима.
1.3. Oпрема 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.
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1.4. Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, су
оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају
периода закупа.
2) Трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са почетним улагањем. Трошкови зарада су
укупан износ који корисник средстава стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду
која садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе
који се плаћају за зараду
Додела средстава
Члан 10.
Средства за реализацију пројекта се додељују путем обезбеђивања грађевинског земљишта у јавној
својини општине Мионица по цени која је мања од тржишне или без накнаде.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица се отуђује у складу са позитивним
законским прописима којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о планирању и изградњи,
пратеће уредбе и други подзаконски акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица
отуђује се по цени која је мања од тржишне или без накнаде на основу одлуке Скупштине Општине
Мионица, а по добијању претходне сагласности Владе Републике Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне или без накнаде израђује се
елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта.
Обезбеђивањем закупа на одређено време и за различите намене, као и закупа грађевинског
земљишта.
Општина Мионица може обезбедити заинтересованом правном лицу простор неопходан за
проширење или започињање пословног процеса.
Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса може бити халски простор у
својини општине или халски простор који би општина закупила или сносила део трошкова закупа за потребе
потенцијалног инвеститора или земљиште у својини општине или земљиште које би општина закупила и
сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора.
Овај подстицај је у облику субвенције уколико се ради о халском простору или грађевинском
земљишту, за који општина сноси део трошкова закупа или се одриче сопствених прихода, додељује се
правном лицу, које има јасну намеру да закупи простор за производну или другу делатност.
Инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине Мионица за закуп пословног простора,
доставља доказ да су измирени сви трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, канализација,
гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.

Јавни позив
Члан 11.
Додела средстава спроводи се у складу са јавним позивом и овом одлуком.
Јавни позив објављује се по одлуци Општинског већа, на предлог Општинске управе.
Текст јавног позива припрема и на својој интернет страници објављује Општинска управа.
Текст јавног огласа објављује се и на интернет страници општине Мионица.
Јавни оглас нарочито садржи:
1) инструменте доделе које обезбеђује општина, оправдане трошкове и услове које корисник треба
да испуни;
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2) интернет страницу на којој се може извршити увид у одредбе ове одлуке и пратећих аката,
којима се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава;
3) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са учествовањем у поступку доделе средстава и
податке о лицу за контакт;
4) адресу на коју се достављају пријаве;
5) трајање јавног позива - најдуже док се не утроше средства или/и до датума који се дефинише у
јавном позиву;
6) 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 за доделу средстава
Члан 12.
Образац пријаве на јавни позив за доделу средстава у складу са овом одлуком (у даљем тексту:
Образац пријаве) прописује Општинска управа, у складу са условима и критеријума за доделу средстава
утврђених овом одлуком.
Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту: Пријава) чине Образац пријаве и пратећа
документација која се уз њега подноси.
Образац пријаве мора да садржи податке којима се обезбеђују услови за упоредивост података који
су у њој садржани са потребама поступка оцене свих пројеката и поступка контроле уговорних обавеза које
је корисник средстава дужан да извршава.
Образац пријаве објављују се на интернет страницама општине Мионица.
Инвеститор Пријаву подноси председнику општине.
Пријава се подноси на српском језику.
Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:
1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију
реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу, који је саставни део Уговора;
2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за
претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза
прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију
и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним
законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да
прибавља извештај овлашћеног ревизора);
3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси
инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој
страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени
превод извода на српски језик,
4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане
трошкове није додељена, а ако јесте 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,
5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране
инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у
Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у
складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
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6) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених
и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице Општинске управе.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава
Члан 13.
Општинска управа утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава у складу са овом
одлуком и достављеном Пријавом.
Општинска управа одбацује неблаговремене Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове из члана 14. ове Одлуке, Општинска управа одбацује Пријаву као
непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног
позива.
Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл. 5. и 8. ове одлуке Општинска управа одбацује
Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана.
Приговор на одлуку Општинске управе из ст. 2, 3. и 4. овог члана може се поднети Општинском
већу у року од осам дана, од дана пријема обавештења Општинске управе.
Општинско веће одлучује о приговору из става 5. овог члана, и доставља одговор подносиоцу
пријаве у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене Општинска управа доставља Комисији за
доделу средстава, у року од 30 дана од дана окончања јавног позива.
Kритеријуми за анализу квалитета пројеката
Члан 14.
Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:
1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства
и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);
2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно
корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији општине;
3) број, односно проценат висококвалификованих радника који се запошљавају реализацијом
инвестиционог пројекта;
4) висина и врста инвестиције;
5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
7) ефекти инвестиције на запослене (обуке радника и просечна висина зарада);
8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог
пројекта);
9) утицај инвестиционог пројекта на повећање конкурентности и излазак на нова тржишта;
10) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност,
профитабилност, период повраћаја инвестиције и др.);
11) одрживост инвестиционог пројекта по свим пословним параметрима, укључујући и кредибилну
анализу тржишта пласмана и набавке.
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Податке из става 1. тачка 2) овог члана Национална служба за запошљавање доставља
Министарству надлежном за послове привреде (у даљем тексту: Министарство) на његов детаљан и јасно
дефинисан захтев.
Анализа поднетог пројекта
Члан 15.
Општинска управа врши стручну анализу пројеката у складу са Програмом локалног економског
развоја за 2017. годину и овом одлуком на основу достављених Пријава, и доставља их Комисији за доделу
средстава заједно са Пријавом.
Стручна анализа обавезно садржи анализу могућег износа средстава која се могу доделити.
Стручна анализа се може поверити стручном експерту или консултанту, физичком или правном
лицу које има адекватне међународне референце у случају комплекснијег и сложенијег пројекта.
Општинска управа може прибавити и друге потребне податке од релевантних институција, и
захтевати додатна објашњења од инвеститора чија је Пријава благовремена и задовољава услове у складу са
овом Одлуком.
Комисија за доделу средстава
Члан 16.
Комисију за доделу средстава образује Скупштина општине.
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје четири године.
Чланови Комисије за доделу средстава по функцији су председник општине, члан Општинског већа
задужен за послове локалног економског развоја и начелник Општинске управе.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Председник општине је председник Комисије.
Општнско веће доноси одлуку о додели средстава у складу са овом овом одлуком и расположивим
буџетским средствима на предлог Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука из става 7. овог члана садржи нарочито податке о пројекту и његовим елементима битним за
поступак уговарања доделе средстава, инвеститору односно кориснику средстава, о висини додељених
средстава, средствима обезбеђења за додељена средства и њиховог рока важења, односно разлоге због којих
средства нису додељена.
Предлог мера из става 9. овог члана припрема Општинска управа, а на основу извештаја о праћењу
инвестиционих пројеката.
Општинска управа пружа административно-техничку помоћ и предлаже председнику, или
овлашћеном члану Комисије, сазивање седнице Комисије, припрема материјале за одлучивање и разматрање
на седницама Комисије, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема записнике
са седница, и поступа по одлукама Комисије и Општинског већа.
Свим учесницима у поступку доделе средстава Општинска управа доставља образложену одлуку
Општинског већа у року од 45 дана од дана окончања јавног позива, односно у року од 15 дана од предлога
мера из става 10. овог члана.
Комисија за доделу средстава може да предложи измену рокова, смањење износа додељених
средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза, признавање делимичног испуњења уговорних обавеза, а
по образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и предлоге за измене и допуне или раскид
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Уговора о додели средстава и доноси закључке и препоруке о даљим активностима на отклањању
евентуалних проблема у спровођењу пројеката.
Комисија може донети пословник о свом раду.
Рок за реализацију пројекта
Члан 17.
Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних места је најдуже три године од дана
закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном
захтеву корисника средстава, ако Комисија за доделу средстава оцени да су околности које су довеле до
потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се
тиме на најефикаснији начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.
Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока оправдане и
сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним захтевом или се
подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима за одбијање.

Приговор на одлуку о додели средстава
Члан 18.
Приговор на одлуку Општинског већа доставља се Општинској управи у року од осам дана од дана
пријема одлуке, о коме Општинско веће одлучује у року од 15 дана, од дана пријема приговора.
Уговор о додели средстава
Члан 19.
Средства у складу са овом одлуком додељују се Уговором којим се уређују међусобна права и
обавезе у вези са коначном одлуком о додели средстава који закључују општина Мионица и корисник
средстава.
Инвестициони пројекат којим се Инвеститор пријављује за доделу средстава по овој одлуци, 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.
Када постоје оправдани разлози да ће негативне последице неизвршења уговорених обавеза од
стране корисника средстава наступити пре седнице Општинско веће, на предлог Општинске управе и
Комисије за надзор може да раскине уговор, а Општинска управа за финасије да наплати средстава
обезбеђења о чему се Општинско веће обавештава на првој наредној седници.
Уговор о додели средстава за улагања
Члан 20.
Текст уговора о додели средстава утврђује Општинско веће општине Мионица.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових
радних места са динамиком запошљавања, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ
додељених средстава, динамику и начин исплате додељених средстава, односно других подстицаја,
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средства обезбеђења у корист општине Мионица - банкарска гаранција 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
Члан 21.
Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.
Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује извршење обавезе за
чије се испуњење се тражи исплата средстава или чије је испуњење услов за трансфер средстава.
Средства обезбеђења
Члан 22.
Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која
послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист општине Мионица.
Исплаћена средства, односно уговорена вредност давања, чињења мора бити обезбеђена банкарском
гаранцијом у складу са Уговором.
Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да приложи две регистроване и потписане
бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у
складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана
повраћаја укупног износа исплаћених средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза,
Општинска управа надлежна за финансије, може по основу издате банкарске гаранције, и бланко соло
менице, да наплати средства до висине износа исплаћених, односно уговорених средстава и прописане
законске затезне камате.
Комисија за надзор
Члан 23.
Комисију за надзор образује Општинско веће.
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје четири године.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Комисија за надзор ће вршити контролу свих извештаја добијених од Корисника средстава и
периодично пратити реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране корисника средстава, а
на основу извештаја добијених од корисника средстава, као и других информација и података које прикупи у
поступку контроле извршења уговорних обавеза и праћења.
Председник или члан Комисије за надзор не може бити истовремено и председник или члан
Комисије за доделу средстава, чиме се спречава потенцијални сукоб интереса.
Комисија доноси пословник о свом раду.
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Извештаји које подноси корисник средстава
Члан 24.
Корисник средстава дужан је да Комисији за надзор, преко општинске управе, односно службе
надлежне за спровођење Програма локалног економског развоја достави:
1) извештај независног ревизора о пословању на крају сваке године, укључујући и период из члана 11. ове
одлуке који садржи посебан налаз о степену испуњења обавеза из Уговора и Пријаве;
2) извештај независног ревизора на крају инвестиционог периода о испуњености свих обавеза корисника
средстава утврђених Уговором и Пријавом, заједно са извештајем овлашћеног проценитеља о вредности
унете половне опреме;
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности друге унете имовине, ако постоји;
4) извештај са подацима о броју запослених, висини исплаћених зарада, пореза и доприноса за све
запослене, за сваки месец, у року од месец дана након исплате последње зараде у току пословне године,
укључујући и период из члана 11. став 1. тачка 2. и члана 11. став 2. ове одлуке, са документацијом, односно
исправама којима се доказују наводи из тог извештаја.
Извештаје из става 1. Комисија за надзор доставља Општинском већу.

Контрола над реализацијом пројеката
Члан 25.
Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних обавеза
корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке и информације о свим елементима пројекта, а
обавезно садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно проценитеља, са посебним освртом на податке релевантне
за праћење извршења уговорних обавеза корисника;
2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања наведене у Пријави на
основу које је донета одлука о додели средстава;
3) информације о кретању броја нових радних места отворених код корисника средстава и висине
исплаћених зарада;
4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза од стране корисника средстава и критичним
роковима за извршење активности додатне контроле;
6) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисник средстава сусреће при
реализацији инвестиционог пројекта, а на основу извештаја које доставља корисник средстава;
7) друге информације од значаја за реализацију предметног пројекта и програма локалног економског
развоја који могу бити угрожени поступањем корисника средстава.
Члан 26.
Овлашћује се Општинско веће општине Мионица да пропише ближе услове реализације Програма
локалног економског развоја општине Мионица за 2017. годину, услове и начин домаћих и страних
улагања у општину Мионица и критеријуме за доделу средстава из буџета општине Мионица.
Обавезује се Општинска управа да води евиденцију улагања од локалног значаја и потрошњу
средстава у складу са Законом о улагањима и Програмом локалног економског развоја.
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Ступање на снагу
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном гласнику Скупштине
општине Мионица".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-10/2017
Мионица, 18.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014,104/2016 и 108/2016), члана 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 i 99/2015), члана 36. Статута
општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 8/2008), и члана 11. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица
(„Службени гласник општине Мионица“, бр.4/2015) Скупштина општине Мионица на седници одржаној
дана 18.08.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у закуп ради реализације
Програма локалног економског развоја општине Мионица
Члан 1.
Oдобрава се прибављање непокретности у у закуп ради реализације Програма локалног економског
развоја општине Мионица.
Члан 2.
Предмет прибављања у закуп у закуп је непокретност-халски простор површине до 1500м2, у
подручју зоне привређивања Плана генералне регулације градског насеља Мионица.
Члан 3.
Прибављањем у закуп непокретности из члана 2. ове Одлуке стварају се услови за оснивање нових
предузећа,проширење капацитета постојећих предузећа, отварање нових радних места и стварање нових
производа креирањем локалног финансијског и административног оквира за доделу подстицаја, а све то то
утиче на позиционирање општине мионица као пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.

Члан 4.
Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 i 99/2015 ) и
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Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица
(„Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 4/2015).

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Мионица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 463-14/2017
Мионица, дана, 18.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014,104/2016 и 108/2016 ), члана 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 ), члана 36.
Статута општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 8/2008), и члана 11.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине 74
Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр.4/2015)
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 18.08.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретноси у јавну својину општине Мионица
прикупљањем писмених понуда, за потребе изградње стамбене зграде за избегла лица
оквиру РХП-а, Потпројекат 5
Члан 1.
Покреће се поступак за прибављање непокретности – земљишта у јавну својину Општине Мионица
прикупљањем писмених понуда, за потребу изградње стамбене зграде за избегла лица у оквиру РХП-а,
Потпројекат 5, и то:
Непокретност мора да има следеће карактеристике:
- да се налази у КО Мионица Варош;
- да има најмању површину 20 ари;
- да је формирана као посебна кат.парцела;
- да има приступ јавној саобраћајници;
- да јој је планским актом одређена намена за становање ( породично и вишепородично );
- да не постоје права трећих лица; да нема терета, да није под спором; да не постоје сметње за пренос
права својине.
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Члан 2.
У поступку прибављања непокретности у свему поступити у складу са одредбама Закона о јавној
својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14,104/2016 и 108/2016 ) и Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“ број 24/12,48/2015,
99/2015 и 42/2017 ) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 4/2015).

Члан 3.
Критеријум за избор непокретност из члана 1. је најнижа понуђена цена, која не може бити већа од
процењене тржишне вредности прдметних непокретности
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном гласнику Скупштине општине Мионица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 463-13/2017
Мионица, 18.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
На основу члана 36. тачка Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 18.08.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

I Даје се сагласност ЈКП ''Водовод Мионица'' за кредитно задужење у висини од 12.000.000,00
динара, у сврху набавке основних средстава и опреме за потребе обављања регистрованих делатности.
II Одлука ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине, а Одлуку доставити ЈКП ''
Водовод Мионица'' и Oдељењу за буџет и финансије Oпштинске управе Мионица.
III Одлуку објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 421-2/2017
Мионица, 18.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 124. став 3.Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број: 24/11),
члана 15. Одлуке о оснивању Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац
и Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'' бр. 5/15) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО
Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 18.07.2017 године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ''
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

I Даје се сагласност да се Милан Јанићијевић, дипломирани правник из Бабајића, именује за
директора Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица, на
мандатни период од 4 године.
II Решење о давању сагласности на именовање директора Заједничког центра за социјални рад
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица ступа на снагу даном доношења, и исто доставити
Скупштини општине Љиг на даљу надлежност.
III Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-72/2017
Мионица, 18.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
Република Србија
Општина Мионица
Председник општине
Број:06-34/2017
17.08.2017. године
МИОНИЦА
Председник општине Мионица на основу члана 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.
гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за
ванредне ситуације (''Сл. гласник РС'', бр. 98/10), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Мионица, дана 17.08.2017. године у 13.00 часова у Мионици, доноси:

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
I У циљу предузимања мера заштите угроженог становништва од последица велике суше
проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Мионица, у следећим насељеним местима:
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- КО Рајковић,
- КО Робаје,
- КО Голубац,
- КО Осеченица,
- КО Буковац,
- КО Мратишић,
- КО Крчмар,
- КО Брежђе,
- КО Кључ,
- КО Толић,
- КО Паштрић,
- КО Попадић,
- КО Ракари,
- КО Берковац,
- КО Маљевић,
- КО Вртиглав.
II Ванредна ситуација на делу територије општине Мионица трајаће до отклоњања последица
насталих елементарном непогодом.
III Налаже се свим оспособљеним правним лицима за заштиту и спасавање општине Мионица, да за
све време трајања ванредне ситуације спроводе Закључке Општинског штаба за ванредне ситуације и да о
истом редовно извештавају Штаб.
IV Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у ''Службеном гласнику'' СО
Мионица.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Јанковић с.р.
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