
 

           П Р Е Д Л О Г 

На основу члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 7. Закон о локалној 
самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и на основу 
члана 41. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Статута општине Димитровград („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 
7/18), члана 3. став 3. и члана 7. Одлуке о формирању буџетског фон да за привредни развој општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 103/13 и 28/14), Скупштина општине Димитровград, дана 
_________. године, донела је: 

П Р О Г Р А М  
РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I ПРЕДМЕТ 

Програмом рада Буџетског Фонда за привредни развој општине Димитровград  (у даљем тексту: Фонд) 
општине Димитровград утврђују се намене и начин коришћења буџетскког  фонда за развој привреде у 
оквиру буџета општине Димитровград у износу од 13.000,00 динара, за активности од значаја за 
унапређење привреде на подручју општине Димитровград. 

II ПОДРЖАНЕ МЕРЕ 

У оквиру предвиђених средстава за 2019. годину планира се финансијска подршка следећих мера: 

1. Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката 

2. Подршка привредним субјектима субвенционисањем  доприноса радника.  

3. Подршка привредним субјектима за набавку опреме, инвестиционо улагање у објекат ,а у сврху 
обављања регистроване делатности, или отпочињања нове привредне делатности.( 
самозапошљавање). 

Финансијска средства додељују се путем јавног конкурса, који расписује Председник општине 
Димитровград,а исти траје до утрошка средстава . 

III КОРИСНИЦИ 

За субвенцију могу конкурисати предузетници и привредна друштва која имају седиште и делатност 
обављају на територији општине Димитровград. Од субвенционисања изузимају се делатности које су 
наведене у Уредби о класификацији делатности под сектором А – пољопривреда и шумарство;  

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства из члана 1. овог Програма намењена су за: 

1. Субвенцију камате на кредите за обавезе које доспевају после 01.01.2019. године и чија је 
намена: 

 1.   куповина, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора на територији 
 општине Димитровград; 

 2.   куповина опреме за обављање привредне делатности; 
 3.   ликвидност; 
 4.   рефинансирање претходних кредита са неком од горе наведеном наменом. 

За намену 3 и 4   могу конкурисати само приврдни субјекти који нису за ту намену конкурисали у 
протекле две календарске године 
 

Корисник субвенције се обавезује да задржи број запослених од момента подношења пријаве за време 
коришћења подстицајних средстава из мере 1.  

Максимални износ кредитног задужења које је подржано овим програмом је до 50.000,00 (словима: 
педесет хиљада) евра у динарској , или у вредности других иностраних валута. 

Максимални рок за који се одобрава субвенционисање камате је 5 година.  



 

Субвенција камате исплаћује се по плану исплате субвенције израђеним од стране стручних служби 
Општине Димитровград. План исплате субвенције садржи следеће елементе: 

- номинална камата из уговора, максимално до 12% на годишњем нивоу на износ узетог кредита 

- рок отплате из уговора, почевши од 01.01. 2019. године 

- пропорционални метод обрачуна камате 

- број рата у години према уговору 

Без обзира на наведени број рата у години из уговора, исплата субвенције се врши једном годишње 
кумулативно за годину дана. 

Средства намењена за ову намену износе 2 500 000  динара. 

Средства из ове мере се не могу користити уколико је предметно кредитирање куповина парцела у 
радној зони Белеш, или куповина градско грађевинског земљишта које је у власништву општине 
Димитровград. 

2. Подршка привредним субјектима субвенционисањем доприноса радника . Подржане 
активности у оквиру ове мере су: 

 Субвенција за запошљавање 10 и више радника са евиденције Националне службе за 
запошљавање која имају пребивалиште на територији општине Димитровград најмање 6 месеци.; 

Субвенција по раднику износи 200,000.00 динара. 
Субвенција се даје послодавцу који упосли најмање 10 и више радника са евиденције Националне 
службе за запошљавање која имају пребивалиште на територији општине Димитровград најмање 6 
месеци,а послодавац се обавезује да их у радни однос држи најмање 24 месеци од дана потписивања 
уговора са Општином, тојест од дана пријема радника у радни однос. 
Средства намењена за ову меру износе 7.500.000.00  динара ,а додељиваће се до утрошка средстава . 

 
У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм из неког разлога престане радни однос пре 
рока од 2 године послодавац је дужан да упосли нова лица која мора упошљавати најкасније до истека 
рока предвиђеног овим програмом ( 24 месеца ) и да о тој промени обавести канцеларију за локални 
економски развој при Општинској управи општине Димитровград. 
 
За послодавце који послују на територији радне зоне Белеш субвенција се не односи на раднике за које 
су послодавци  обавезани уговором приликом куповине замљишта . 
 
3. Подршка привредним субјектима за набавку опреме , или инвестиционо улагање у објекат,а  

у сврху обављања регистроване делатности или самозапошљавања.  
Подржане активности у оквиру ове мере су: 

- Набавка нове или половне опреме у сврху обављања регистроване делатности.  
- Инвестиционо улагање и реконструкција пословног простора у сврху обављања регистроване 
делатности.  

 

Износ субвенције у оквиру Мере 3 не може бити већи од 250.000,00 динара. уз обавезу 
сопственог учешћа најмање 30 % од додељене субвенције .Привредни субјекат који конкурише у 
обавези је  да документује валидном документацијом уложена средства и то ::  

- За случај набавке нове опреме прилаже се рачун за набављену опрему; 

- За случај набавке половне опреме прилаже се судски оверен уговор о купопродаји 

- За случај инвестиционог улагања у објекат прилаже се пројекат за реконструкцију и адаптацију, 
грађевинска дозвола ,рачун за набавњени материјал ,или рачун регистрованог  извођача 
радова . 



 

- Привредни субјекти који конкуришу за средства из мере 3  се обавезују на запошљавање 1 новог 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање која имају пребивалиште на 
територији општине Димитровград најмање 6 месеци.; 

,или да изврше самозапошљавање отпочињањем сопственог предузетништва. . 

У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм из неког разлога престане радни однос пре 
рока од 6 месеци послодавац је дужан да упосли нова лица која мора упошљавати најкасније до истека 
рока предвиђеног овим програмом ( 6 месеци ) и да о тој промени обавести канцеларија за локални 
економски развој при Општинској управи општине Димитровград. 

Максимални износ субвенције која може бити додељена у оквиру Мере 3 овог Програма износи 
250.000,00 динара. 

Средства намењена за ову намену износе 1 000.000,00 динара.  

 
V ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Канцеларија за локални економски развој при 
Општинској управи општине Димитровград.  
 
Корисник средстава дужан је да представницима општине Димитровград, у циљу праћења коришћења 
средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што ће и сваком моменту бити 
омогућена контрола реализације активности и увид у финансијску документацију. 
 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

Одлуку о додели средставa за општинску субвенцију доноси Општинско веће Димитровград на предлог 
Комисије коју именује Општинско веће. 

Председник Општине Димитровград, на основу одлуке Општинског већа закључује уговор са 
Корисником субвенције. 

VII СТУПАЊЕ НА СНАГУ  

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Димитровград“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Програма постоји у чл. 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 
1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине 
Димитровград”, бр. 7/18), члана 3. став 3. и члана 7. Одлуке о формирању буџетског фонда за 
привредни развој општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. бр. 103/13 и 28/14). 

Разлози за доношење овог Програма садржани су у чињеници да је један од основних циљева општине 
Димитровград успостављање систематске подршке сектору малих и средњих предузећа.  

Како би се подстакле инвестиције малих и средњих предузећа и тиме подстакла конкурентност сектора 
малих и средњих предузећа и предузетника на локалном нивоу, унапредила њихова регионализација, а 
са циљем отварања нових радних места, општина Димитровград доноси Програм рада буџетског Фонда 
за привредни развој општине Димитровград, чији је основни циљ финансијска подршка предузећима на 
локалном нивоу. 

Број: _______________ 
У Димитровграду, дана ____________. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
                                 ПРЕДСЕДНИК   

         Зоран Ђуров 


