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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

Након исказане намере (писмо о намерама) компаније VORWERK AUTOTEC GmbH 

& Co.KG из Вупертала, Република Немачка, од 09.03.2018. године, Градско веће Града 

Чачка је на седници одржаној 03.04.2018. године донело Закључак 06-71/2018-III. 

Поменутим Закључком се покреће иницијатива за израду Елабората о оправданости 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка, у 

оквиру Пословно-производне зоне Прељина, у површини од 14,1982 ха (на КП 2138/1, 

КО Прељина), а у складу са Уредбом Владе РС о условима начину и поступку под 

којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп 

по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, 

начин и поступак размене непокретности, горе поменутој компанији VORWERK 

AUTOTEC GmbH & Co.KG, тј. привредним друштвима у Републици Србији, чији је 

оснивач наведена компанија. У писму о намери компаније VORWERK AUTOTEC 

GmbH & Co.KG упућеном градоначелнику Града Чачка се наводе следећи параметри 

(на основу слободног превода са енглеског језика на српски језик): да ће бити изграђена 

једна фабрика за три субјекта (VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK 

DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd), 40.000 м2 под кровом у 

првој фази, а у завршној фази 65.000 м2 под кровом; планирани број нових радних 

места је 1000 (VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 

560, VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 50 и 

ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 390); предвиђена инвестиција је 

43 мил. ЕУР (VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 18 

мил. ЕУР, VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 3 мил. 

ЕУР и ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 22 мил. ЕУР); планирана 

је просечна месечна бруто зарада 500,00 ЕУР. План компаније VORWERK AUTOTEC 

GmbH & Co.KG је да се број запослених и висина инвестиције достигну у току 8 

година. План компаније VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG је да на локацији 

Производно-пословне зоне у Прељини започне производњу чаура и заптивача, а за 

познате клијенте: AUDI, BMW, VW, Daimler, Mini, ZF, Porsche и многи други.  

 

Потписивањем Меморандума о разумевању 21.02.2018. год. између представника 

Vorwerk Autotec Beteiligungen GmbH, Vorwerk Drivetec GmbH и Eldisy GmbH (са једне 

стране, све заступа Др Јурген Милер) и Републике Србије, коју заступа Влада, а коју 

представља Горан Кнежевић, Министар привреде, у складу са овлашћењем из Закључка 

Владе, 05 број: 337-389/2018, од 14.02.2018. године, ближе су дефинисани параметри 

инвестиционог пројекта. Меморандум о разумевању истиче да су Инвеститори водећи 

произвођачи и извозници у области аутомобилске индустрије и да су у сврху повећања 

пословних активности заинтересовани за успостављање новог заједничког производног 

погона у Србији. Инвестициони пројекат обухвата отварање једног производног погона 

за три Инвеститора у Србији. Инвеститори се удружују ради остваривања синергијских 

ефеката будући да делимично употребљавају исте сировине, узајамно се снабдевају 

полупроизводима или готовим производима и достављају робу истим купцима.  

 

Правни основ за израду Елабората:   

 

1. Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014).  
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2. Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној 

својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 

закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности, 

„Сл. гласник РС“, бр.(61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018).  

3. Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл. гласник РС, бр. 13/2010, 

100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).  

4.  Закон о контроли државне помоћи (Сл. гласник РС, бр. 51/2009), 

5. Програм локалног економског развоја за период 2017.-2019. година (Сл.лист града 

Чачка, бр. 22/2017). 
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Писмо о намерама (копија оригинала документа):  
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Писмо о намерама – слободан превод од стране обрађивача Елабората:  

 
Град Чачак 

Госп. Милун Тодоровић  

Жупана Страцимира 2  

32000 Чачак  

Србија  

         Вупертал, 09.03.2018. год.  

 

 

Писмо о намерама  

 

Поштовани г. Тодоровићу,  

 

У вези са састанком од 30.11.2017. год. где сте били присутни ви и предтсавници РАС-а, ми, 

Vorwerk & Sohn Group, желимо да изразимо нашу намеру да реализујемо инвестициони 

пројекат у Србији.  

 

Након што смо посетили велики број општина у Србији, одлучујемо да нам предложена 

локација у Чачку даје најбоље могућности за реализацију нашег пројекта.  

 

На основу наших претходних искустава на другим локацијама, планирали смо да у Србији 

такође, изградимо једну фабрику за следеће три подружнице:  

 

 VORWERK AUTOTEC  

 VORWERK DRIVETEC  

 Eldisy  

 

VORWERK AUTOTEC дизајнира и производи гумене, гумено-металне, пластичне делове и 

склопове углавном за аутомобилску индустрију. Широм света VORWERK AUTOTEC има више 

од 2000 запослених. Годишњи промет је око 200 милиона евра. Са производним погонима у 

Европи, Азији и Северној Америци, VORWERK AUTOTEC је један од светских лидера за 

високо иновативне осовинске делове. Компаније као Audi, BMW, Daimler, Porsche, и многи 

остали, као и ZF, TRW, Continental су наши клијенти.  

 

Током 2005. године смо основали VORWERK DRIVETEC, да нас позиционира као лидера у 

развоју и производњи иновативних и прилагођених кочионих компоненти у аутомобилској 

индустрији. VORWERK DRIVETEC је лидер у производњи веза за вешање, стабилизационих 

полуга, куплунг полуга и карика за вешање.  

 

Још једна подружница компаније Vorwerk & Sohn је Eldisy група. Eldisy је специјализован за 

заптивке за немачка возила. Са око 1200 запослених и локацијама у Европи и Сееверној 

Америци, ова група прави годишњи промет од око 100 милиона евра.  

 

О планираној инвестицији у Чачку:  

 

 Планирамо гринфилд пројект за три наше компаније VORWERK AUTOTEC, 

VORWERK DRIVETEC и Eldisy у једној фабрици. Планирана величина фабрике у првој 

фази је 40 000 метара квадратних под кровом. У завршној фази ће бити 65 000 метара 

квадратних (следећи пројекат).  

 

 Планирана је производња цеви и заптивача, укључујући центар за тестирање, али без Р 

+ Д.  
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 Планирани број нових радних места у току 8 година:  

VORWERK AUTOTEC ДОО   560 нових радних места  

VORWERK DRIVETEC ДОО  50 нових радних места 

Eldisy ДОО     390 нових радних места  

 

 Планирани инвестициони трошкови у току 8 година:  

VORWERK AUTOTEC ДОО Београд – Нови Београд  18 мил. ЕУР  

VORWERK DRIVETEC ДОО Београд – Нови Београд  3 мил. ЕУР 

Eldisy ДОО Београд – Нови Београд     22 мил. ЕУР  

 

 Обука ће бити обављена на страни у нашим погонима у Пољској и Немачкој.  

 

 Планирана је просечна месечна зарада у укупном износу од 500,00 ЕУР. Укупан износ 

укључује сва плаћања од стране компаније, као социјална давања.  

 

 Планирани промет у току 8 година:  

VORWERK AUTOTEC ДОО Београд – Нови Београд  65 мил. ЕУР  

VORWERK DRIVETEC ДОО Београд – Нови Београд  10 мил. ЕУР 

Eldisy ДОО Београд – Нови Београд     35 мил. ЕУР 

 

 Предвиђени клијенти су: Audi, BMW, VW, Daimler, Mini, ZF, Porsche и многи други.  

 

 

Локацијски захтеви:  

 

У односу на досадашње обезбеђене информације, од стране представника Града Чачка, постоји 

одговарајуће земљиште на територији Чачка, које би задовољило описане услове и Град Чачак 

је спреман да обезбеди земљиште компанијама VORWERK AUTOTEC и Eldisy, без накнаде, на 

начин да VORWERK AUTOTEC и Eldisy постану власници земљишта.  

 Чачак – Прељина, Хиподром.  

 Довољна доступност радника за нашу планирану плату.  

 Добра логистичка повезаност.  

Инфраструктурни захтеви су довољно електричне енергије, гаса, воде, канализације и 

интернета за наше потребе.  

 

 

 

Хвала Вам унапред и будите поздрављени,  

 

VORWERK AUTOTEC GmbH & Co. KG  

     i.V.  

Dr Jurgen Moller   Luka Ostojić  
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Потписан Меморандум о разумевању између представника Vorwerk Autotec 

Beteiligungen GmbH, Vorwerk Drivetec GmbH и Eldisy GmbH (са једне стране) и 

Републике Србије, коју заступа Влада, а коју представља Горан Кнежевић, 

Министар привреде, са друге стране:  
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Закључак Градског већа Града Чачка о покретању иницијативе за израду 

Елабората о оправданости отуђења грађ. земљишта у јавној својини на 

територији града Чачка на КП 2138/1 КО Прељина, непосредном погодбом без 
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накнаде, у корист привредних друштава – суинвеститора VORWERK AUTOTEC 

SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd  
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР  

(ПОДАЦИ ПРЕУЗЕТИ ИЗ ДОКУМЕНТА: ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА 2018. 

ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ, ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ)  

 

Очување фискалне стабилности уз подршку расту  

Република Србија успешно приводи крају спровођење трогодишњег програма фискалне 

консолидације кроз Аранжман из предострожности са Међународним монетарним 

фондом (у даљем тексту: ММФ). На крају 2014. године дефицит сектора државе 

износио је 6,6% бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП), док је дуг сектора 

државе износио 71,8% БДП са растућим трендом. Пред нама су била два пута, један је 

водио у потпуну дестабилизацију јавних финансија и кризу јавног дуга, док је други 

подразумевао примену тешких али нужних мера за оздрављење државних финансија.   

Постигнути резултати у спровођењу програма су импресивни. Првобитни циљ 

потребног структурног прилагођавања фискалног резултата од 4% БДП је значајно 

премашен. У претходне три године остварено је трајно побољшање резултата од око 

6% БДП. Јавни дуг је од 2016. године на силазној путањи, што је постигнуто годину 

дана раније него што је предвиђено програмом.   

Приoритeт у наредном средњорочном периоду je очување дoстигнућa у фискaлнoj 

oблaсти кoja су пoстигнутa уз вeликe нaпoрe, уз пoдршку инициjaтивaмa кoje би 

трeбaлo дa пoдстaкну рaст, кao штo je пoвeћaњe jaвних инвeстициja и смaњeњe 

пoрeскoг oптeрeћeњa зa рaдникe сa ниским нивooм дoхoткa.   

 

Макроекономски одржив и инклузиван раст привреде  

Мере умерене фискалне релаксације деловаће на два колосека. Растерећењем привреде, 

кроз повећање неопорезивог дела зарада, подстиче се раст и отварање нових радних 

места, док се кроз раст пензија и плата у делу јавног сектора јача куповна моћ 

домаћинстава и стимулише унутрашња тражња. Стабилан прилив страних директних 

инвестиција (у даљем тексту: СДИ) уз подршку иновационим активностима још једна је 

потпора одрживом расту, док су реформа образовног система, подршка социјалном 

предузетништву, родно равноправно буџетирање и подизање минималне цене рада 

само неке од мера које треба да обезбеде инклузиван и правично дистрибуиран раст са 

крајњим ефектом на смањење сиромаштва.  

Креирање макроекономске политике фокусирано је на изградњу институционалног 

оквира и отклањање баријера расту. Успешно спроведене активности у претходном 

периоду огледају се у подизању ефикасности државне администрације, унапређењу 

законских легислатива, већој флексибилности тржишта рада, побољшаној екстерној 

позицији земље, расту прилива СДИ и конкретној подршци расту сектора малих и 

средњих предузећа. 

Кључне претпоставке за остваривање предвиђеног средњорочног сценарија остају 

очување фискалне стабилности, наставак реструктурирања привреде (посебно у делу 

јавног сектора), даље унапређење пословног окружења, ширење и модернизација 

производних капацитета, пре свега у сектору разменљивих добара, као и одржавање 

континуитета у приближавању Европској унији (у даљем тексту: ЕУ).  

 
Процес приступања ЕУ  

Процес евроинтеграција поред успостављања институционалног оквира и јачања 

административних капацитета, који треба да обезбеде и гарантују демократију и 

владавину права, подразумева и креирање стабилног макроекономског окружења, 
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развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима 

конкуренције у ЕУ. Стратешка посвећеност Владе ка постизању пуноправног чланства 

у ЕУ, као и напредак у остварењу овог циља, верификован је отварањем нових 

преговарачких поглавља током 2017. године. Почетком године отворено је поглавље 20 

– Предузетништво и индустријска политика и поглавље 26 – Образовање и култура, 

које је привремено затворено. Средином 2017. године отворена су поглавља 7 – Право 

интелектуалне својине и поглавље 29 – Царинска унија. До краја ове године очекује се 

отварање још три поглавља. Редован политички и економски дијалог о отвореним 

питањима из Споразума о стабилизацији и придруживању (у даљем тексту: ССП) 

између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике 

Србије са друге стране, усвајање Програма економских реформи за период 2017–2019. 

године, Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, затим 

ревидираног Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, 

спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016–2020. 

године, усклађивање домаћег законодавства, као и доношење општих и секторских 

националних развојних стратегија, укључујући и ову стратегију, имају за циљ да 

Република Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане 

у acquis communautaire.  

Влада ће активним мерама у наредном трогодишњем периоду наставити унапређење 

пословног амбијента. Постигнута фискална стабилност обезбеђује побољшање свих 

макроекономских перформанси. Дугорочну одрживост растa треба додатно да подрже 

комплексни и свеобухватни реформски процеси, које ће Влада наставити да спроводи, 

како би се отклониле постојеће баријере и ризици. Тиме се стимулише приватна 

иницијатива, буди предузетништво и иновативност и афирмише развој заснован на 

знању и технолошком напретку, што ће у крајњој линији допринети отварању нових 

радних места и смањењу незапослености.  

 

Привредна активност  

Привредна активност наставља раст и током 2017. године. Ревидирање првобитно 

пројектоване стопе раста за 2017. годину са 3% на 2% последица је инцидентних 

шокова у производњи, који немају рецесионе елементе и не угрожавају основни 

сценарио развоја. Постигнута је фискална стабилност и преокренут растући тренд 

јавног дуга са резултатима значајно изнад првобитно постављених циљева. Уместо 

планираног дефицита од 1,7% БДП у 2017. години пројектује се суфицит од 0,7% БДП, 

a учешће јавног дуга je за око 10 п.п. ниже од пројектованог и износиће око 64% БДП. 

Инфлација се креће у границама новог нижег инфлационог коридора Народне банке 

Србије (у даљем тексту: НБС), док је привремени раст дефицита текућег рачуна 

детерминисан пре свега растом цена нафте и основних метала на међународном 

тржишту, али и повећаним увозом енергената. Прилив СДИ (стране директне 

инвестиције) износиће преко две милијарде евра и у потпуности ће покривати дефицит 

текућег рачуна. Нето девизне резерве на крају октобра прелазе девет милијарди евра 

што представља њихов највиши ниво од 2000. године.  

 

Реални сектор   

Према коначним подацима Републичког завода за статистику (у даљем тексту: РЗС), у 

2016. години забележен је раст БДП од 2,8%. Убрзање привредне активности 

постигнуто је уз јако фискално прилагођавање и значајно је премашило првобитне 

пројекције које су три пута ревидиране навише. Посматрано са производне стране 

позитиван утицај имали су сви сектори, са доминантном улогом услуга чији je 

позитиван допринос износио 1,4 п.п. и био је детерминисан пре свега растом трговине и 
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саобраћаја али и све значајнијом улогом услуга везаних за информационо-

комуникационе технологије. Раст укупне индустрије био је опредељен повећањем 

производњe електричне енергије за 6,3% мг, као и растом прерађивачке индустрије од 

2,2% мг. са диверзификованим изворима у претежно извозним делатностима. 

Отклањање административних баријера обезбедило је убрзање приватних инвестиција 

у првој половини године, које су потпомогнуте интензивирањем јавних радова у другом 

полугодишту резултирале међугодишњим растом грађевинарства од 3,2%. 

Пољопривреда је услед повољних агрометеоролошких услова али и већих засађених 

површина забележила раст од 8,1% и дала допринос стопи раст БДП од 0,5 п.п.   

Посматрано по агрегатима употребе позитиван допринос расту БДП у 2016. години 

дале су све компоненте. Унапређење пословног амбијента, побољшање финансијске 

позиције предузећа, диверзификован прилив СДИ у делатности које производе 

разменљива добра, побољшање конкурентске позиције земље и нове тржишне нише 

обезбедиле су раст извоза и инвестиција од 12% и 5,1%, респективно. Тиме су ове две 

компоненте определиле половину привредног раста у 2016. години, што је модел на 

коме се дуго година инсистирало и који представља циљ креатора мера 

макроекономске политике. Краткорочни негативни ефекти фискалне консолидације на 

приватну потрошњу ублажени су растом запослености и зарада у приватном сектору, 

смањењем трошкова финансирања и већим обимом новоодобрених кредита, посебно 

готовинских, као и повољнијим ценовним кретањима.  

Позитивна привредна кретања забележена у 2016. години, настављена су и током 2017. 

године. Међутим, активирање једнократних негативних чинилаца имало је за 

последицу успоравање активности у појединим делатностима са значајним учешћем у 

БДП и последично њихов сигнификантан негативан допринос укупном привредном 

расту. Лоши временски услови сa почетка године успорили су грађевинску активност 

али и ометали производне процесе у рударству и производњи електричне енергије, на 

шта су се надовезали неповољни агрометеоролошки услови који су десетковали 

приносе најважнијих пољопривредних култура што је имало за последицу нешто 

скромније стопе привредног раста у прва два квартала.  

Према флеш процени РЗС привредни раст у трећем кварталу је убрзан и износи 2,1% 

мг. Вођен је растом индустријског и услужног сектора, а потпомогнут убрзањем 

грађевинске активности. Прерађивачка индустрија стабилно расте, утицај једнократних 

фактора на електро-енергетски сектор слаби, док пољопривредна производња задржава 

негативан допринос. Посматрано по компонентама употребе, доминантан извор раста је 

лична потрошња, што је резултат раста расположивог дохотка становништва као и 

раста запослености. Јача позитиван допринос инвестиција, чији је међугодишњи раст 

према процени Министарства финансија преко 6%, док је допринос нето извоза благо 

негативан.  

Високофреквентни индикатори показују стабилан раст највећег дела привреде у првих 

девет месеци 2017. године. Негативни ризици активирани су у делатностима рударства, 

производње електричне енергије и грађевине, што је утицало на успоравање активности 

у првој половини године. Почетком другог полугодишта месечни подаци указују на 

опоравак у овим секторима, пре свега у грађевинарству и рударству. Очекује се да ће 

интензивирање структурних реформи у јавним предузећима, која су носиоци 

производње у овим делатностима, повећати отпорност производних процеса на спољне 

шокове и допринети већој ефикасности, чиме ће се обезбедити континуиран раст 

креиране БДВ. Прерађивачка индустрија, као најзначајнији сегмент укупне индустрије 

са учешћем у БДП од око 15%, у првих девет месеци 2017. године бележи 

међугодишње повећање физичког обима производње за 6,8%. Раст је диверзификован и 

има изворе пре свега у извозно оријентисаним делатностима, а у основи је резултат 
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ефеката СДИ. По значају се издвајају хемијска, гумарска и машинска индустрија, као и 

производња металних производа и производња електричне опреме. Стабилан раст, са 

све значајнијом улогом, остварују и дуванска индустрија и производња основних 

метала. Негативан утицај у овом периоду има делатност производње моторних возила, 

док се у последњим месецима бележи и успоравање прехрамбене индустрије, што је 

последица лоше пољопривредне године али и тржишних неизвесности. 

За 2018. годину пројектован је реални раст привредне активности од 3,5%. Узимајући у 

обзир опрезност при пројектовању пољопривредне производње и грађевинске 

активности, односно умерена очекивања везана за инвестиције и извоз, ова пројекција 

се може сматрати конзервативном. Носиоци раста у наредној години ће бити сектори 

индустрије и услуга, а очекује се да ће ова два сектора креирати две трећине укупног 

раста. Стабилно повећање производње прерађивачке индустрије, уз опоравак 

електроенергетског сектора, обезбедиће раст укупне индустрије од око 5,5%. 

Пројектован је раст услужног сектора од 2,2%. У првих девет месеци 2017. године 

сектор услуга створио је 2% више БДВ у односу на исти период претходне године, а 

реално је очекивати његово убрзање иницирано повећањем пензија и плата у јавном 

сектору. Враћање пољопривредне производње на просечан вишегодишњи ниво 

обезбедиће стопу раста пољопривреде од око 9%, док ће код грађевинарства започети 

пројекти убрзати активности за 4,9%. Посматрано са расходне стране БДП 

најзначајнији извор раста биће приватна потрошња, што је очекивано будући да је то 

доминантна компонента расходне стране БДП, а која ће бити стимулисана мерама 

фискалне релаксације. Пројектован раст приватне потрошње од 2,7%, чиме ће њен 

допринос укупном расту износити 2 п.п. заснован је на здравим изворима, нижи је од 

реалног раста БДП и неће генерисати повећање унутрашње и спољне неравнотеже. У 

дугорочном смислу је важнија улога инвестиција као доминантног извора раста. У 

2018. години очекује се убрзање инвестиционе активности и њихов реалан раст од 

5,1%, чиме ће дати допринос укупном расту привреде од 1 п.п. Извоз стабилно расте, 

диверзификован је и не постоје ризици његовог успоравања у средњем року. Очекује се 

повећање извоза за 8,8% и раст увоза за 7% чиме ће нето извоз дати благо позитиван 

допринос привредном расту. Оваква кретања, уз боље односе размене резултираће 

побољшањем салда текућег рачуна чије се учешће у БДП смањује на 4,2%. Привредни 

раст са једне стране и добар фискални резултат са трајним смањењем дефицита, са 

друге стране, уз повољније услове задуживања на међународном финансијском 

тржишту, обезбедиће наставак смањења учешћа спољног и јавног дуга у БДП у 2018. 

години. 

За период од 2018. до 2020. године пројектована је кумулативна стопа раста БДП од 

11,4%, детерминисана растом домаће тражње кроз опоравак приватне потрошње и 

интензивирање инвестиционе активности. Реформски закони уз постигнуту 

макроекономску стабилност и унапређења јавне администрације побољшали су 

позицију земље на међународним листама конкурентности, док се од интензивирања 

структурних реформи очекује даље повећање ефикасности и продуктивности привреде. 

Прилив СДИ који је пројектован на преко две милијарде евра годишње обезбедиће 

трансфер технологије и knowhow, допринети расту конкурентности укупне привреде и 

омогућити продор на нова тржишта. Са друге стране, Влада даје подршку домаћим 

иницијативама и развоју приватног сектора кроз конкретне програме у оквиру 

„Деценије предузетништва“ али и низом мера усмерених пре свега на пољопривреду, 

сектор ИКТ и туризам. Очекује се и интензивирање инвестиција у заштиту животне 

средине као и у обновљиве изворе енергије. Све активности узимају у обзир 

неопходност регионалне равномерности и социјалне праведности привредног раста.   
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Средњорочном макроекономском пројекцијом предвиђен је просечан реални раст БДП 

од 3,7%. Треба имати у виду чињеницу да ће раст бити остварен паралелно са процесом 

учвршћивања фискалне стабилности, смањења јавног дуга и структурним реформама. 

Очекује се стабилан раст инвестиција са постепеним повећањем њиховог учешћа у 

БДП. Извоз ће расти по просечној стопи од 8,4%, док је пројектовани просечни 

годишњи раст увоза 7%. Даље смањење незапослености уз раст зарада, потпомогнуто 

бољим условима кредитирања и мерама фискалне релаксације даће стимуланс домаћој 

тражњи па се очекује просечан годишњи раст личне потрошње од 3,3%, праћен растом 

државне потрошње од 2,3% просечно годишње. Посматрано на страни понуде главни 

извор раста биће услужни сектор, а значајан допринос даће и индустријска производња 

за коју се очекује просечан раст од око 6%. Грађевинска активност ће након раста од 

око 5% у 2018. години убрзати и остваривати стопе веће од 6% у 2019. и 2020. години.  

Трогодишњи сценарио развоја креиран је у складу са стратешком оријентацијом Владе 

ка успостављању здраве и одрживе трајекторије привредног раста, потпомогнуте 

структурним прилагођавањима и системским унапређењима, а утемељене на извозним 

и инвестиционим активностима.  

 

Земље  2013 2014 2015 2016  

Србија  2,6  -1,8 0,8 2,8  

Албанија  1 1,8  2,6 3,4 

БиХ  2,4 1,1  3,1 2,5 

Бугарска  0,9 1,3 3,6 3,4 

Хрватска  -1,1  -0,5 1,6 2,9 

Мађарска  2,1 4 3,1 2 

Македонија  2,9 3,6 3,8 2,4 

Црна Гора  3,5 1,8 3,4 2,4 

Румунија  3,5 3,1 3,9 4,8 

Еврозона  -0,3 1,2 2 1,7 

 

Земље  2017 2018 2019 2020 2021 

Србија  3 3,5 3,5 4 4 

Албанија  3,7 4,1 4,1 4,1 4,1  

БиХ  3 3,5 3,8 3,9 4 

Бугарска  2,9 2,7 2,5 2,5 2,5 

Хрватска  2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 

Мађарска  2,9 3 2,6 2,4 2,2 

Македонија  3,2 3,4 3,6 3,8 3,8 

Црна Гора  3,3 3,4 2,7 2,4 3 

Румунија  4,2 3,4 3,3 3,3 3,3 

Еврозона  1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 

Табела бр. 1. Раст БДП по државама 2013-2016 и пројекција раста БДП по државама 

2017-2021. Извор: Банкарство 2017, 46/1, Др Верољуб Дугалић, Удружење банака 

Србије.  

 

Запосленост и зараде  

У 2017. години настављено је побољшање стања на тржишту рада, што је пре свега 

резултат раста привредне активности и с тим у вези повећане тражње за радном снагом, 

али и повољнијег радног амбијента који је остварен изменама радног законодавства, 

праћено успешним програмима преквалификација, подстицајима за самозапошљавање 
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и активним политикама запошљавања. Према подацима Анкете о радној снази (у даљем 

тексту: АРС) број запослених у првом полугодишту 2017. године, на међугодишњем 

нивоу је повећан за 3,8%, док је стопа незапослености смањена за 3,9 п.п. и износила је 

13,2%. Раст броја запослених у овом периоду највећим делом био је резултат повољних 

кретања у секторима индустрије и услуга. Формална запосленост, као квалитетнији део 

укупне запослености, повећана је за 5%, док је неформална запосленост смањена за 

0,6% пре свега као резултат ефикаснијег деловања инспекцијских служби на сузбијању 

сиве економије. Значајно смањење стопе дугорочне незапослености са 11,2% на 8,1%, 

још један је од показатеља који потврђује побољшање на тржишту рада. Позитивна 

кретања на тржишту рада потврђују и подаци из Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања (у даљем тексту: ЦРОСО), према којима је просечан број 

формално запослених у периоду јануар-септембар 2017. године повећан за 2,9% мг. 

Раст запослености у овом периоду у потпуности је резултат раста броја запослених у 

приватном сектору (5%), док је у јавном сектору запосленост смањена за 1,5%.8 Раст 

запослености забележен је у прерађивачкој индустрији, рударству, трговини и др, што 

је у складу са повољним економским кретањима у овим секторима. Такође, према 

подацима Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ), број активно 

незапослених лица је у периоду јануар-септембар 2017. године смањен за 8,1%, мг.  

Раст зарада у приватном сектору и њихово благо опадање у јавном сектору утицали су 

на наставак смањивања њиховог јаза и током 2017. године. Тако је у периоду јануар-

септембар 2017. године просечна нето зарада у приватном сектору била за 3,6% нижа 

од зараде у јавном сектору, што је у поређењу са 2016. годином смањење разлике за 1,7 

п.п. Укупна просечна нето зарада у периоду јануар-септембар 2017. године повећана је 

реално за 0,9% мг, што је у потпуности било опредељено растом зарада у приватном 

сектору (1,5%). Посматрано према делатностима, расту зарада највише су допринеле 

прерађивачка индустрија и трговина. Истовремено, реална просечна нето зарада у 

јавном сектору је благо снижена за 0,1% као последица смањења плата у 

администрацији и јавним локалним предузећима, што није могло бити компензовано 

растом зарада у јавним државним предузећима, здравству и образовању.  

Унапређењем регулативе о радним односима отклоњене су структурне препреке 

запошљавању, повећана је флексибилност на тржишту рада и створене основе за 

смањење рада у сивој зони, што ће утицати на наставак позитивних трендова, упркос 

рационализацији у јавном сектору. Од посебног значаја у наредном периоду је тзв. 

продуктивно запошљавање, са сврхом прилагођавања нивоа знања и вештина и 

запошљавања према потребама тржишта рада, а које ће зависити од успешности 

усаглашавања политика запошљавања, образовања и научно-технолошког развоја. С 

тим у вези у наредном средњорочном периоду очекује се наставак раста запослености 

заснованог пре свега на пројектованом расту БДП и инвестиција, а подржаног 

реформама из области тржишта рада и образовног система, посебно увођењем система 

дуалног образовања, којим ће се обезбедити повезаност квалификоване радне снаге са 

стварним потребама тржишта рада. У наредном периоду очекује се да ће раст реалних 

нето зарада у приватном сектору пратити раст продуктивности у привреди и биће бржи 

него у јавном сектору. Пројектован је раст реалних нето зарада, спорији од реалног 

раста БДП, али у складу са растом продуктивности, што ће утицати на смањивање 

јединичних трошкова рада и на побољшање конкурентске позиције земље. Реалном 

расту зарада допринеће предвиђено повећање зарада у јавном сектору, као и повећање 

минималне цене рада од 1. јануара 2018. године са 130 на 143 динара по радном часу, 

што ће се позитивно одразити на агрегатну тражњу.  
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3. ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ ЧАЧКА  

 
Град Чачак се налази у централном, ка западном, делу Републике Србије. Подручје које 

захвата територија Чачка се налази у долини реке Западне Мораве, а између планина 

Овчара, Каблара, Јелице и Вујна. Административна територија града Чачка је 636 км2.  

 

Чачак је административни, саобраћајни, привредни, образовни, здравствени и културни 

центар у централној Србији. Седиште је Моравичког управног округа, који обухвата 

поред Чачка, и Општину Горњи Милановац, Општину Ивањица и Општину Лучани. 

Моравички округ захвата површину од 3 016 км2, и према попису из 2011. године има 

212 149 становника.  

 

Табела бр. 2. Општи подаци о Чачку и Моравичком округу  

 Град Чачак  Моравички округ  

Површина у км2  636  3016  

Број насеља  58 192 

Број градских насеља  1 4  

Број осталих насеља  57  188 

Број катастарских општина  57  193  

Просечна величина 

катастарске општине у км2  

11,16  15,63  

 

Чачак, по свом географском положају, али и развијеној мрежи друмских саобраћајница, 

је значајан саобраћајни чвор у Републици Србији. Комплетирањем предвиђених 

аутопутева Београд – Јужни Јадран (коридор 11) и Појате – Прељина (популарно назван 

Моравски коридор, као веза коридора 10 и 11), као и могући продужетак ка Сарајеву и 

стављање у функцију цивилног и карго саобраћаја аеродрома Морава у Лађевцима, 

положај Чачка ће још више добити на значају и моћи ће да се потпуније валоризује за 

пословне активности. Из свега описаног се посебно истиче положај насеља Прељина и 

оправданост лоцирања Производно-пословне зоне, баш у Прељини, као будућој 

раскрсници аутопутева.  
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Илустрација 1. Саобраћајни положај и повезаност Чачка са окружењем.  

 

Табела бр. 3. Удаљеност Чачка од значајнијих економских центара и главних градова:  

Град Растојање од Чачка у км  

Београд  140 

Будимпешта  507  

Беч  741  

Солун  590  

Праг  1023  

 

Из претходне табеле се може приметити да је Чачак удаљен од важних регионални 

центара, аеродрома и лука, углавном до 1000 километара, што је растојање које ће се 

прелазити за око 8 часова вожње (за већину градова из табеле и значајно мање), након 

комплетирања горе поменутих аутопутева. Дакле, положај на аутопутевима и 

доступност, битно ће подићи атрактивност Чачка, као инвестиционе локације.  

Град Чачак се граничи са општином Горњи Милановац на северу, са градом Краљевом 

и општином Кнић са источне стране, са општином Лучани на југу и општином Пожега 

са запада.  

 

3.1. Пословно-производна зона у Прељини  

 

Током 2016. године се започело са првим радњама на формирању тзв. Пословно-

производне зоне у Прељини, а на локацији некадашњег „Хиподрома“.  

Изменом и допуном дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина који 

су усвојени на седници Скупштине града Чачка приступило се ради обезбеђивања 

локације пословно – производних функција, што је од виталног значаја и један од 

најважнијих приоритета за привредни развој града Чачка. Укупна површина обухвата 

поменутог Плана је 50,7 хектара, а површина бившег „Хиподрома“ која се сада налази у 

власништву Града је око 18,1 хектара. Цела зона намењена је за пословно – производне 
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функције и у оквиру зоне су обезбеђене све врсте потребних прикључака оптималних 

капацитета, имајући у виду чињеницу да је урбанистичким плановима предвиђено да 

буде у потпуности инфраструктурно опремљена што подразумева прикључење на 

електро – енергетску мрежу, прикључење на систем водовода и канализације, 

прикључење на гас, прикључење на телекомуникациону мрежу, приступ парцели је 

обезбеђен са јавне саобраћајнице, а обезбеђено је и одлагање комуналног отпада. 

 

 
Илустрација 2. Планирана саобраћајна инфраструктура у односу на Пословно-

производну зону Прељина.  

 

 

4. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ ГРАДА ЧАЧКА  
 

4.1. Становништво  

 
У Чачку, према попису из 2011. године живи 115 337 становника, што је за 1 735 становника 

мање него у попису из 2002. године. Према постојећој пројекцији Републичког завода за 

статистику, у Чачку ће 2041. године живети 110 909 становника. Тенденција негативног раста 

броја становника се у Чачку бележи од 2002. године и према наведеној процени ће се и даље 

наставити. У наредним табелама и илустрацијама ћемо приказати одређене основне 

демографске трендове на територији Чачка, са упоредним анализирањем у односу на 

Моравички округ и Републику Србију.  
 

Табела бр. 4. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа, са илустрацијом.  

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011. 

Број 

становника у 

Чачку  

70.032 75.485 85.439 97.924 110.801 116.808 117.072 115.337 
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Промена 

броја 

становника у 

општини  

/ 5.453 9.954 12.485 12.877 6.007 264 -1.735 

Стопа раста 

броја 

становника у 

општини  

/ 7,79 13,19 14,61 13,15 5,42 0,23 -1,48 

Стопа раста 

броја 

становника у 

округу  

/ 5,35 3,59 4,84 5,44 0,74 -2,59 -5,41 

Стопа раста 

броја 

становника у 

Србији  

/ 6,90 9,51 10,53 10,26 -16,01 -4,15 -4,15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 5. Структура тановништва према типу насеља, 2011. година  

 

Град Чачак  Моравички округ  Република Србија  

Број 
Учешће  

(%) 
Број 

Учешће  

(%) 
Број 

Учешће  

(%) 

Градско 

становништво  
73.331 63.58 114.404 53.81 4.271.872 59.44 

Остало 

становништво  
42.006 36,42 98.199 46,19 2.914.990 40,56 

Укупно 

становништво  
115.337 100,00 212.603 100,00 7.186.862 100,00 
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У односу на Републику Србију (59,44 %) и Моравички округ (53,81 %) у Чачку је 

проценат градског у односу на остало становништво значајно виши (63,58 %). Томе је 

допринело и померање граница градског подручја.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Илустрација бр. 3. Структура становништва према типу насеља.  

 

Просечна старост становништва у Чачку износи 42,7 година. Просечна старост жена 

износи 44 године, док је просечна старост мушкарца 41,4 године. 

 

Табела бр. 6. Структура становништва према старости и полу, 2011. 

године  

Град Чачак  

Удео у укупном 

броју становника у 

граду (%) 

Укупно 

становништво  

укупно 115.337 100 

мушко 55.995 48,55 

женско 59.342 51,45 

0-4 

укупно 5.117 4,44 

мушко 2.687 2,33 

женско 2.430 2,11 

5-9 

укупно 5.643 4,89 

мушко 2.910 2,52 

женско 2.733 2,37 

10-14 

укупно 5.445 4,72 

мушко 2.808 2,43 

женско 2.637 2,29 

15-19 

укупно 6.272 5,44 

мушко 3.178 2,76 

женско 3.094 2,68 

20-24 

укупно 7.121 6,17 

мушко 3.634 3,15 

женско 3.487 3,02 

25-29 укупно 7.524 6,52 

Struktura stanovništva prema tipu naselja

36%

64%

Gradsko stanovništvo

Seosko stanovništvo
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мушко 3.890 3,37 

женско 3.634 3,15 

30-34 

укупно 7.583 6,57 

мушко 3.808 3,30 

женско 3.775 3,27 

35-39 

укупно 7.685 6,66 

мушко 3.814 3,31 

женско 3.871 3,36 

40-44 

укупно 7.190 6,23 

мушко 3.490 3,03 

женско 3.700 3,21 

45-49 

укупно 7.901 6,85 

мушко 3.823 3,31 

женско 4.078 3,54 

50-54 

укупно 8.837 7,66 

мушко 4.198 3,64 

женско 4.639 4,02 

55-59 

укупно 10.213 8,85 

мушко 4.922 4,27 

женско 5.291 4,59 

60-64 

укупно 7.925 6,87 

мушко 3.831 3,32 

женско 4.094 3,55 

65-69 

укупно 5.077 4,40 

мушко 2.277 1,97 

женско 2.800 2,43 

70-74 

укупно 6.129 5,31 

мушко 2.720 2,36 

женско 3.409 2,96 

75-79 

укупно 5.207 4,51 

мушко 2.259 1,96 

женско 2.948 2,56 

80-84 

укупно 3.051 2,65 

мушко 1.242 1,08 

женско 1.809 1,57 

85-89 

укупно 1.417 1,23 

мушко 504 0,44 

женско 913 0,79 

Пунолетно 

становништво  

укупно 95.377 82,69 

мушко 45.656 39,58 

женско 49.721 43,11 

Просечна 

старост  

укупно 42,7  

мушко 41,4  

женско 44  

 

Табела бр. 7. Структура становништва по основним контигентима, 2011. година.  

 Град Чачак, 2011  Град Чачак, 2002 
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Број 

становника  

Удео у 

укупном 

становништву  

(%) 

Број 

становника  

Удео у 

укупном 

становништву  

(%) 

Предшколски узраст 

0-6 
7.516 6,52 7.287 6,2 

Школски узраст 7-14 8.965 7,77 10.452 8,9 

Радни 15-64 78.165 67,77 79.364 67,8 

Становништво од 65 

година и више  
20.881 18,10 19.969 17,1 

Пунолетни 18 и више  95.377 82,69 94.534 80,7 

Фертилни 15-49 25.875 22,43 58.024 49,6 

Укупно  115.337 100 117.072 100 

 

Табела бр. 8. Старосни индикатори становништва, 2011. година.  

 
Град 

Чачак  

Моравички 

округ  

Република 

Србија  

Просечна старост (године) 42,29 42,86 42,2 

Очекивано трајање живота – 

мушкарци (године) 
73,08 72,82 71,64 

Очекивано трајање живота – 

жене (године) 
77,90 77,71 76,83 

Индекс старења* 122,23 128,86 114,32 

*Индекс старења – представља однос старог (60 и више година) према младом (0-19) 

становништву.  

 

Табела бр. 9. Структура становништва према етничкој или националној 

припадности, 2011. година.  

 

Град Чачак  Моравички округ  

Број  

Удео у укупном 

становништву  

(%) 

Број  

Удео у 

укупном 

становништву  

(%) 

Срби 110.886 96,14 206.303 97,04 

Црногорци  328 0,28 460 0,22 

Југословени  117 0,10 169 0,08 

Албанци  10 0,01 32 0,02 

Бошњаци  15 0,01 23 0,01 

Бугари 18 0,02 24 0,01 

Буњевци  2 0,00 3 0,00 

Власи  2 0,00 3 0,00 

Горанци  17 0,01 27 0,01 

Мађари  23 0,02 39 0,02 

Македонци  112 0,10 183 0,09 

Муслимани  26 0,02 52 0,02 

Немци  10 0,01 16 0,01 

Роми  530 0,46 849 0,40 

Румуни  9 0,01 15 0,01 
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Руси  34 0,03 47 0,02 

Русини 2 0,00 4 0,00 

Словаци 2 0,00 9 0,00 

Словенци  18 0,02 28 0,01 

Украјинци  9 0,01 15 0,01 

Хрвати  105 0,09 158 0,07 

Остали  56 0,05 102 0,05 

Нису се 

изјаснили  
1.125 0,98 1.493 0,70 

Регионална 

припадност  
24 0,02 56 0,03 

Непознато  1.857 1,61 2.493 1,17 

УКУПНО  115.337 100,00 212.603 100,00 

 

 

4.2. Образовање  

 

На територији града Чачка постоје две предшколске установе, 18 основних школа, 7 

средњих школа, две високе школе и два факултета. Основне школе су распоређене на 

урбаном и сеоском подручју.  

 

У Чачку раде следеће средње школе:  

 Гимназија  

 Техничка школа  

 Економска школа 

 Медицинска школа  

 Прехрамбено-угоститељска школа  

 Машинско-саобраћајна школа са уметничком школом 

 Музичка школа  

Средње школе у Чачку имају бројне образовне профиле. За потребе описане 

инвестиције у овом елаборату, посебно су значајни поједини профили ученика 

завршних година у Техничкој и Машинско-саобраћајној школи.  

 

Високе школе у Чачку:  

 Висока пословна школа струковних студија  

 Висока школа техничких струковних студија  

 

Факултети у Чачку:  

 Факултет техничких наука  

 Агрономски факултет  

Чачанске високошколске установе су у саставу Универзитета у Крагујевцу.  

 

Табела бр. 10. Капацитети образовних институција у Чачку, 2016. 

 Број установа  
Број 

ученика/студената 

Основне школе  18 8.925 

Средње школе  7 4.830 

Високе школе  2 1.979 
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Факултети  2 1.689 

 

 

Табела бр.11. Број и структура образовних установа, 

2014/15. 

 Чачак 

Удео у укупном 

броју установа у 

Моравичком 

округу (%) 

Основне 

школе 

укупно  42 33,87 

одељења  371 52,32 

Средње школе  
укупно  7 50,00 

одељења  192 63,79 

Специјалне 

школе 

укупно  3 50,00 

одељења  11 73,33 

Школе за 

одрасле  

укупно  0 0 

одељења  0 0 

Више школе  2 100,00 

Факултети  2 100,00 

Установе за децу 

предшколског узраста  34 50,00 

Студентски домови  1 100,00 

Домови ученика  1 50,00 

УКУПНО – све установе  92 43,81 

 

Поред образовних установа, у Чачку постоје Студентски центар са студентским 

рестораном и Дом ученика, који брину о потребама и стандарду ученика и студената. 

Током 2015. године услуге смештаја је користило 207 студената у Студентском центру 

и 120 ученика у Дому ученика.  

 

4.3. Економија  

 

Према степену развијености локалних самоуправа, Град Чачак је сврстан у прву групу 

градова и општина, чији је степен развијености изнад републичког просека. 

 

4.3.1. Привредни субјекти   

 

Чачак је град са дугогодишњом и препознатљивом традицијом у индустријској 

производњи. Као што је већ поменуто, чачанску привреду карактерише широк спектар 

делатности. Према подацима Републичке привредне коморе Краљево – Организациона 

јединица Чачак из 2016. године, у Чачку послује 1772 предузеће, од чега је 1751 микро 

и малих предузећа, 18 средњих предузећа и 3 велика предузећа. Чачани поседују и 

препознатљив предузетнички дух, по коме су познати још из времена СФРЈ. У складу 

са тим, према подацима Градске управе за локални економски развој – Службе за 

приватно предузетништво, на дан 31.12.2016. године, број активних предузетничких 

радњи у Чачку је био 4881.  
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4.3.2. Индустрија  

 

Индустрија заузима значајно место у укупној чачанској привреди и може се рећи, да је 

Чачак град са завидном индустријском традицијом, посебно у делу металопрераде и 

производње папира. Заступљене су бројне индустријске гране или су некада биле 

заступљене: металопрерада и прерада неметала, прехрамбена индустрија, прерада 

целулозе, текстилна индустрија, хемијска индустрија, индустрија коже и обуће, итд. На 

подручју града Чачка најзначајнији привредни капацитет је наменска индустрија 

Компанија ''Слобода'', како по броју запослених радника, тако и по извозним 

резултатима и потенцијалима. Компанија ''Слобода'' у протеклих неколико година 

поново бележи експанзију и раст извоза, али и раст запошљавања, тако да је највећи 

послодавац на територији Чачка са преко 1800 запослених (2017.год.). У области 

металопрераде послују бројна мала и средња предузећа: Унипромет, Atenic commerce, 

Elit Inox, Словас, MPR, итд.  

 

У области хемије и неметала, по свом квалитету су препознатљиви следећи производи: 

разне врсте лепкова, боја и заштитних средстава за метал и дрво, кућна хемија, цеви за 

широку потрошњу и разни други производи.  

 

Индустрија текстила, коже и обуће је такође заступљена у привреди Чачка. Најчешће су 

то послови вршења услуга, али је све већи број предузећа која поред вршења услуга и 

извозе своје производе, где се издвајају: конфекција за младе, женска конфекција, 

заштитна опрема, вез и остала фина израда. Поједини производи се препознају у Србији 

по свом модерном дизајну и квалитету израде. У овој грани индустрије се издвајају: PS 

fashion, Weltex, Tiffany production, BS export, итд.  

 

Дрвна индустрија се издваја по броју малих и средњих предузећа и по традицији која 

постоји у Чачку и широј околини, када је ова грана у питању. Дрвна индустрија у Чачку 

је условљена углавном набавком сировина које долазе са територије других средина, 

пошто је на територији Чачка низак степен покривености шумом (око 24%) и низак 

квалитет дрвета. Индустрија папира је у Чачку, као и читавој Србији, у великој кризи, 

највише из разлога што је базни део ове индустрије угашен.  

 

До недавно, грађевинарство Чачка су карактерисали велики индустријски системи, као 

што су биле фабрике ''Ратко Митровић'' и ''Хидроградња''. Међутим, сада постоји 

развијен већи број мали и средњих предузећа, које се баве како нискоградњом, тако и 

високоградњом – Рамарк, Цемпром, Модулинг, Татовић доо итд.  

 

Прерада пољопривредних производа и прехрамбена индустрија се издвајају по броју 

регистрованих привредних субјеката за ову врсту делатности. Посебно је значајна грана 

такође, са аспекта повезаности са пољопривредом која је стратешка грана и развојни 

потенцијал Чачка. ова индустријска грана, има такође, велику традицију, јер су 

деценијама у Чачку развијани: различити производи од кромпира, шумских плодова, 

слада, из области житомлинске и пекарске индустрије, прављена су различита јака 

алкохолна пића, пиво и сокови, итд. Последњих три године је уложен велики напор у 

оживљавању старих друштвених предузећа и оживљавању лошим приватизацијама 

уништене производње, и остварени битни резултати у том сегменту. Чачанска Чипсара 

(Chips Way) сада поново ради и прерађује значајне количине кромпира, који је за 

велики број газдинстава у Чачку најважнија пољопривредна култура. ''Житопромет'' је у 

фази реконструкције силоса и погона, и нема сумње да ће ускоро бити важан 



34 
 

производни капацитет у привреди Чачка. По квалитету производа, заступљености на 

тржишту и уведеним производним стандардима, када је у питању пекарска индустрија, 

издваја се предузеће ПОНС. Такође, постоје различите активности на оживљавању 

чачанске кланичне индустрије и прераде меса, која има скоро стогодишњу традицију. 

Вреди напоменути, да у Чачку постоји већи број мањих приватних пекара, кланица и 

привредних организација које се баве откупом и складиштењем пољопривредних 

производа.  

 

На крају, али не и најмање важно је и постојање већег броја институционалних 

капацитета за подршку развоју привреде: Републичка привредна комора Краљево – 

Организациона јединица Чачак, Факултет техничких наука Чачак, Агрономски 

факултет Чачак, Научно-технолошки парк Чачак, итд. Локална самоуправа је основала 

2008. године Градску управу за локални економски развој са циљем да између осталог 

ова градска јединица буде сервис чачанске привреде и подршка будућем развоју.  

 

4.3.3. Пољопривреда  

 

Стање руралне економије могуће је посматрати на основу посматрања различитих 

аспеката тржишта рада и прихода сеоских домаћинстава. Кретање основних индикатора 

тржишта рада (стопе незапослености, запослености и активности) показује да 

посматрано на републичком нивоу нема значајнијих разлика током последње деценије 

на релацији урбано, односно рурално. Рурална популација радног узраста има више 

стопе активности и запослености, јер руралне средине пружају већу могућност 

запошљавања од ниже образованих лица. 

Структура запослености сеоског становништва по секторима динамично се мењала 

током последњих година. Запосленост у пољопривреди има и даље високо место у 

поређењу са другим секторима и креће се у интервалу 43-50%. Тек сваки  четврти 

односно пети стано-вник сеоских насеља ради у индустрији, и све их је мање. С друге 

стране, сеоско становни-штво све је више запослено у терцијарном сектору где постоји 

већа стабилност у делатностима овог сектора, али где постоји и раст запослених (сектор 

јавне админи-страције, образовања и комуналних услуга).  

Приходи сеоских домaћинстава највећим делом (35-42%) потичу од прихода из радног 

односа (редовног и додатног), а одмах потом следи учешће пензија  (око 30% у 2012. 

години).  

Из тога се може извести закључак да су приходи који се остварују од пољопривреде 

ниски у односу на зараде из других сектора, што је јасан индикатор ниске 

продуктивности сектора. Приходи сеоских домаћинстава у великој мери потичу из 

радног односа и учешћа пензија. 

 

Површине 

Површина расположивог пољопривредног земљишта на територији града Чачка износи  

44.205 ха. За  пољопривредну производњу користи се 29.380 ха.  Карактеристика пољо-

привредног земљишта на подручју града Чачка је постојање великог броја малих 

парцела, које су и расцепкане. Просечно коришћено пољопривредно земљиште по 

пољопривредном газдинству износи  2,81 хектар.  

Према категоријама пољопривредног земљишта заступљене су: oранице и баште 16.056 

ха, ливаде и пашњаци  8.685 ха, воћњаци 4.168 ха, виногради 26 ха, расадници 25 ха, 

окућнице и остало 26 ха.  

На територији града Чачка наводњава се 2.900 ха од чега су 2.374 ха оранице и баште, 

502 ха воћњаци, 1 ха виногради, 18 ха ливаде и пашњаци и 5 ха остали засади. 
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Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године  воћњаци се у чачанском крају 

простиру на 4178 хектара. Највише гајена воћна врста у чачанском крају је шљива са 

око 690.000 стабала (1.956 хектара). Мало иза шљиве је јабука са око 656.000 стабала 

(831 хектар). На трећем месту је крушка са 205.000 стабала (287 хектара) , на четвртом 

кајсија са око 187.000 стабала (549 хектара), док је број стабала трешње (126 хектара), 

брескве (59 хектара) и вишње (57 ха) мањи и креће се од 25-50.000 стабала, док су орах 

(106 ха), дуња (око 25 хектара) и лешник (18 ха) најмање гајени, јагода, малина, купина 

се гаји на око 164 хектара.  

Чачански крај поседује велики потенцијал по питању воћарских сировина и стога се 

може констатовати да је чачански крај воћарски крај. Реални и оствариви годишњи 

приноси су око 30.000 тона плодова шљиве, 12.000 тона плодова јабуке, 7.000 тона 

плодова кајсије, 3.000 тона плодова крушке, 1.000 тона плодова брескве, 1.000 тона 

плодова трешње и око 500 тона плодова вишње. Производња кајсије у чачанском крају 

представља 17% производње кајсије у Србији, шљиве, јабуке и крушке  4-6%. Јасно су 

издиференцирани локалитети за гајење одређених воћарских култура, што представља 

први корак ка рејонизацији. 
Сточни фонд Града Чачка по подацима из пописа пољопривреде из 2012. године чини 

13.796 говеда, 39.430 свиња, 30.172 оваца, 2667 коза, 225.839 кокошака,4.436 остале 

живине, 407 коња и  8.773 кошница пчела. Сточарска производња се наслања на 

производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине и испаше на ливадама и пашњацима. 

Сточарска производња у односу на пратећу производњу сточне хране је самодовољна 

само у погледу кабасте хране (луцерка, детелина), док је у погледу потрошње житарица 

у добром делу зависна од производње у другим крајевима. Неискоришћени  потенцијал 

за развој овчарства и козарства лежи у великом делу због некоришћења пашњачких 

површина у вишим пределима. Сточарство уназад пар година се постепено опоравља, 

модернизује и повећава квалитет. Виши степен раста је присутан у производњи млека, 

у односу на друге видове производње.  

По попису пољопривреде, 2012. године на територији града Чачка се налази 8.773 

пчелињих друштава. Висока незапосленост становништва  и ниска почетна улагања 

потребна за бављење пчеларством главни су разлози за раст броја пчелињих друштава.  

 

Механизација 

Пољопривредна механизација  на пољопривредним газдинствима је застарела и утиче 

на смањену продуктивност пољопривредне производње. Средња и мала газдинства су 

опремљена половном механизацијом, која је технолошки превазиђена на газдинствима 

земаља са развијеном пољопривредом. По статистичким подацима 95% трактора је 

старије од 10 година, а исто је стање и код комбајна. Пољопривредници већином 

користе технички мање захватне машине са релативно већом потрошњом горива и 

губицима при руковању (већим растуром при жетви) што додатно утиче на раст 

производних трошкова. Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на 

територији града има 5.295 трактора, 387 комбајна и 19.348 прикључних машина. 

Заменом постојеће механизације може се повећати принос по јединици  површине у 

односу на резултате који се данас остварују у пољопривредној производњи. Уз 

подстицајна средства града Чачка од 2015. до 2017. године купљено је преко 30 нових 

трактора и преко 150 различитих прикључних машина. Овај број знатно је већи када би 

се томе придодали трактори и прикључне машине купљене уз подстицајна средства 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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Објекти 

Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на територији града има 2837 

пољопривредних објеката за смештај пољопривредних машина и опреме, 6.442 објекта 

за смештај пољопривредних производа на газдинству, 81 хладњача, 17 стакленика и 

1.641 пластеник.  

 
4.3.4. Трговина  

 

Имајући у виду повољан саобраћајни положај и да је Чачак значајна транзитна тачка за 

централну и западну Србију, трговина се током претходних деценија развила и постала 

значајна делатност у Чачку. Према расположивим подацима из 2016. године, у 

трговини је на територији Чачка било око 6400 запослених (преко 20% од укупног броја 

запослених у Чачку), што је највећи број запослених у једној делатности, после 

прерађивачке индустрије. Према броју регистрованих предузећа на територији Чачка, 

34% је пословало у области трговине (податак из 2017. године). Према броју 

регистрованих предузетника, 25% је пословало у области трговине (2017. година).  

Најзначајнији трговински ланци који обављају делатност на територији Чачка су 

Темпо, Макси, ДИС, Идеа, Рода, али треба напоменути да у Чачку постоји већи број 

развијених локалних трговинских брендова – КМН, Харизма, Макробела, МД, Јеж, итд. 

Поред великих трговинских ланаца, у Чачку ради и Emmezeta, специјализована за 

трговину намештајем, белом техником и кућним инвентаром. Очекује се да крајем 

2018. или почетком 2019. године у Чачку почне са радом и немачки Лидл, на локацији 

некадашње Исхране.  

 

4.4.  Спољнотрговинска размена  

 

Статистички подаци Регионалне привредне коморе Краљево – организациона јединица 

Чачак, који показују поједина кретања и трендове у привреди Чачка:  

 

 Број предузећа и радњи који се баве извозом на територији Чачка је 276, а број 

предузећа и радњи који се баве увозом је 292.  

 Укупан извоз са територије Чачка у 2017. години је био 190.145.900 ЕУР, док је 

за исти период остварен увоз 300.890.889 ЕУР. Дакле дефицит у 

спољнотрговинској размени је био у 2017. години око 110.744.989 ЕУР.  

 Покривеност увоза извозом у 2017. години је била 63%. Извоз у 2017. години је 

порастао за 26%, а увоз за 27%, у односу на пертходну 2016. годину. Највећи 

увозник је компанија АутоЧачак, док су највећи извозници Унипромет, B export, 

Weltex i Stax.  

 Из Чачка се највише извози у ЕУ (52%), највише у Немачку и Италију, затим у 

бивше СФРЈ државе (35%), Блиски и Далеки Исток (4%), Источна Европа (4%). 

У Чачак се највише увози из ЕУ (71%), највише из Чешке, затим из бивших 

СФРЈ држава (4%), Кине (7%) и Турске (6%).  

 Структура извоза у првој половини 2016 године је следећа: прехрамбени 

производи (12%), профили, лимови, цеви и остали производи од челика, гвожђа 

и алуминијума (39%), алати, машине и резервни делови (16%), одећа, обућа и 

тканине (19%), муниција и пиротехника (7%), производи од пластичних маса и 

хемија (6%), производи од дрвета, хартија и картон (7%). Структура увоза у 

првој половини 2016. године је следећа: прехрамбени производи (7%), друмска 

возила, прибор и делови (30%), машине, алати и уређаји (33%), профили од 

легура алуминијума, бакра, цинка и производи (19%), пластичне масе и 
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производи од пластичних маса и хемија (10%), памук, тканине од памука и 

остали текстил (8%), готови одевни предмети (5%).  

 Кретање индустријске производње за прву половину 2016. године показује раст 

производње од 10,7% у односу на исти период прошле године. 

 

Табела бр. 12. Покривеност увоза извозом по годинама  

  

ИЗВОЗ УВОЗ 

Година 

Покривеност 

увоза 

извозом 

Ланчани 

индекс 

Базни 

индекс 

Ланчани 

индекс 

Базни 

индекс 

2005 0.26   100,00   100,00 

2006 0.33 163,83 163,83 128,62 128,62 

2007 0.39 160,06 262,23 137,28 176,57 

2008 0.45 133,79 350,84 116,34 205,42 

2009 0.55 79,98 280,59 65,66 134,89 

2010 0.43 86,95 243,96 109,77 148,07 

2011 0.47 123,51 301,33 113,21 167,63 

2012 0.60 111,93 337,29 88,23 147,91 

2013 0.68 125,12 422,03 110,17 162,95 

2014 0.58 91,79 387,36 107,24 174,75 

2015 0.59 92,09 356,70 91,03 159,07 

2016 0.64 115,49 411,94 106,79 169,88 

2017 0.63 125,86 518,49 126,76 215,33 

*заокруживање је извршено на две децимале  

 

Илустрација бр. 4. Увоз/Извоз по годинама  

 
 

4.4.1. Извоз  

 

Табела бр. 13. Извоз са територије Чачка по годинама, у ЕУР.  

Година Извоз  
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4.4.2. Увоз  

 

Табела бр. 14. Увоз по годинама, у ЕУР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Стање на тржишту рада  

 

4.4.3.1  Запосленост и кретање запослености  

 

Табела бр 15. Кретање запослености по годинама у периоду 2008-2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запосленост у привреди у децембру 2015. године је била 17.112 запослених на 

територији Чачка, према последњим подацима добијеним од Републичке 

привредне коморе Краљево.  

2005 36.673.234 

2006 60.083.365 

2007 96.168.611 

2008 128.663.991 

2009 102.901.917 

2010 89.469.280 

2011 110.506.724 

2012 123.695.369 

2013 154.770.232 

2014 142.057.696 

2015 130.814.446 

2016 151.072.221 

2017 190.145.900 

Година Увоз  

2005 139.733.737 

2006 179.727.838 

2007 246.729.870 

2008 287.046.519 

2009 188.482.107 

2010 206.903.388 

2011 234.240.687 

2012 206.679.570 

2013 227.701.812 

2014 244.190.819 

2015 222.278.057 

2016 237.379.539 

2017 300.890.889 

година  укупно 

2008 23.869 

2011 26.092 

2012 27.226 

2013 28.202 

2014 28.278 

2015 31.572 

2016 32.550 
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Према подацима Републичког завода за статистику, просечна запосленост у Чачку 

је током 2017. године била око 33.000 запослених, од чега је у предузетничким 

радњама било 7.600 запослених, а у осталим привредним друштвима и 

институцијама око 25.400 запослених.  

 

4.4.3.2  Просечне зараде  

 

Табела бр. 16. Просечна примања у РСД по годинама у периоду 2012-2017:                 

2012 2013 2014 

35.613  37.989  38.833  

2015 2016 2017 

38.048  38.353  4.537  

 

4.4.3.3  Кретање незапослености  

 

Табела бр. 17. Кретање незапослености по годинама 2012-2015:  

 

 

 

 

Подаци о незапослености на територији Моравичког округа – Национална служба за 

запошљавање, филијала Чачак:  

 

Табела бр. 18. Незапослена лица по месецима и полу:   

   

       

Број незапослених лица  

Округ:  17  -  Моравички  

Укупно  70483 70564 70742 71242 

Горњи 

Милановац  
Ивањица  Лучани Чачак  

Просек за 2017. годину  
Укупно 2.818 3.978 1.653 9.071 17.520 

Жене  1.624 1.969 822 5.154 9.569 

II 2017 
Укупно 2.988 4.255 1.792 9.814 18.849 

Жене  1.678 2.076 852 5.493 10.099 

III 2017 
Укупно 2.968 4.256 1.750 9.668 18.642 

Жене  1.694 2.080 856 5.430 10.060 

IV 2017 
Укупно 2.894 4.225 1.707 9.565 18.391 

Жене  1.662 2.062 840 5.399 9.963 

V 2017 
Укупно 2.818 4.058 1.681 9.324 17.881 

Жене  1.629 1.997 848 5.283 9.757 

VI 2017 
Укупно 2.801 3.945 1.656 9.081 17.483 

Жене  1.634 1.960 842 5.146 9.582 

VII 2017 
Укупно 2.820 3.876 1.615 8.798 17.109 

Жене  1.653 1.930 810 5.002 9.395 

VIII 2017 
Укупно 2.780 3.850 1.603 8.635 16.868 

Жене  1.631 1.939 807 4.941 9.318 

IX 2017 
Укупно 2.729 3.854 1.609 8.555 16.747 

Жене  1.596 1.933 812 4.885 9.226 

X 2017 
Укупно 2.736 3.756 1.533 8.574 16.599 

Жене  1.601 1.879 770 4.941 9.191 

XI 2017 
Укупно 2.672 3.705 1.557 8.463 16.397 

Жене  1.539 1.861 782 4.892 9.074 

XII 2017 Укупно 2.605 3.745 1.568 8.450 16.368 

2012 2013 2014 2015 

10.747 11.348 10.771 10.470 
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Жене  1.506 1.868 794 4.875 9.043 

I 2018 
Укупно 2.602 3.735 1.576 8.538 16.451 

Жене  1.511 1.837 795 4.912 9.055 

II 2018 
Укупно 2.588 3.798 1.531 8.537 16.454 

Жене  1.521 1.864 770 4.911 9.066 

 

Табела бр. 19. Незапослена лица по старости и полу:        

Фебруар 2018. год.       

  
Горњи 

Милановац  
Ивањица  Лучани Чачак    

Године старости  

15 - 19 година  
Укупно 40 49 21 125 235 

Жене  18 18 14 57 107 

20 - 24 године  
Укупно 194 241 148 600 1.183 

Жене  98 131 76 327 632 

25 - 29 година  
Укупно 271 360 188 933 1.752 

Жене  171 194 103 587 1.055 

30 - 34 године  
Укупно 316 360 166 965 1.807 

Жене  223 187 91 614 1.115 

35 - 39 година  
Укупно 328 390 153 942 1.813 

Жене  210 213 83 601 1.107 

40 - 44 године  
Укупно 266 478 198 1.007 1.949 

Жене  171 230 113 610 1.124 

45 - 49 година  
Укупно 294 497 200 1.039 2.030 

Жене  181 266 96 624 1.167 

50 - 54 године  
Укупно 322 525 160 1.083 2.090 

Жене  198 274 81 661 1.214 

55 - 59 година  
Укупно 369 581 188 1.198 2.336 

Жене  199 278 83 625 1.185 

60 - 64 године  
Укупно 188 317 109 645 1.259 

Жене  52 73 30 205 360 

65 и више година  
Укупно 0 0 0 0 0 

Жене  0 0 0 0 0 

Укупно 2.588 3.798 1.531 8.537 16.454 

Жене  1.521 1.864 770 4.911 9.066 

 

 

Табела бр. 20. Незапослена лица по степену стручне спреме и полу:    

Фебруар 2018. год.       

        

Број незапослених лица  

Округ:  17  -  Моравички  

Укупно   70483 70564 70742 71242 

Горњи 

Милановац  
Ивањица  Лучани Чачак  

Степен стручне спреме   

I 
Укупно 583 1.388 396 1.486 3.853 

Жене  267 649 173 694 1.783 

II 
Укупно 196 197 49 556 998 

Жене  143 98 37 392 670 

III 
Укупно 694 976 448 2.349 4.467 

Жене  349 365 186 1.063 1.963 

IV 
Укупно 695 847 502 2.749 4.793 

Жене  482 513 289 1.847 3.131 

V Укупно 10 38 8 42 98 
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Жене  5 7 1 9 22 

VI-1 
Укупно 74 70 23 225 392 

Жене  53 43 15 134 245 

VI-2 
Укупно 71 84 38 321 514 

Жене  45 53 29 230 357 

VII-1 
Укупно 264 196 66 801 1.327 

Жене  177 135 40 536 888 

VII-2 
Укупно 1 2 1 7 11 

Жене  0 1 0 5 6 

VIII 
Укупно 0 0 0 1 1 

Жене  0 0 0 1 1 

УКУПНО  Укупно 2.588 3.798 1.531 8.537 16.454 

Жене  1.521 1.864 770 4.911 9.066 

 

 

Табела бр. 21. Незапослена лица према трајању незапослености и полу:   

Фебруар 2018. год.       

        

Број незапослених лица 

Округ:  17  -  Моравички 

Укупно  
70483 70564 70742 71242 

Горњи 

Милановац  
Ивањица  Лучани Чачак  

Године старости  

до 3 месеца 
Укупно 327 351 166 938 1.782 

Жене  175 155 83 465 878 

3 до 6 месеци 
Укупно 287 217 137 767 1.408 

Жене  153 119 75 413 760 

6 до 9 месеци 
Укупно 199 180 65 499 943 

Жене  109 93 33 289 524 

9 до 12 месеци 
Укупно 137 138 61 406 742 

Жене  89 59 37 232 417 

1 до 2 године 
Укупно 386 447 203 1.237 2.273 

Жене  207 214 93 721 1.235 

2 до 3 године 
Укупно 233 293 102 842 1.470 

Жене  139 146 50 472 807 

3 до 5 година 
Укупно 315 485 250 1.177 2.227 

Жене  194 256 91 680 1.221 

5 до 8 година 
Укупно 357 497 233 1.251 2.338 

Жене  233 245 126 711 1.315 

8 до 10 година 
Укупно 123 374 129 533 1.159 

Жене  77 151 70 332 630 

преко 10 година  
Укупно 224 816 185 887 2.112 

Жене  145 426 112 596 1.279 

Укупно 2.588 3.798 1.531 8.537 16.454 

Жене  1.521 1.864 770 4.911 9.066 

 

 

4.5. Социјална политика  

 
Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је 

циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву 

како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица 

социјалне искључености.  
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Центар за социјални рад града Чачка, у поступку решавања захтева и остваривања 

појединих права грађана од општег интереса у социјалној заштити, извршава 

обимне и разноврсне стручне послове. 

 

У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, одлучује о: 
1. остваривању права на новчану социјалну помоћ; 

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица; 

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад; 

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите; 

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; 

6. хранитељству; 

7. усвојењу; 

8. старатељству; 

9. одређивању и промени личног имена детета; 

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; 

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 

 

Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар за социјални рад 

обавља послове у складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка. 

Један од битних елемената делатности Центра је учествовање у пословима планирања и 

развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.  

 

Табела бр. 22. Корисници социјалне заштите  

Укупан број корисника у регистру ЦСР и на активној евиденцији у 2016. 

години по старости и полу  

Корисници по 

узрасту  

Број корисника на активној 

евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2016. – 

31.12.2016.)  

Број корисника на 

активној евиденцији 

31.12.2016. 

м ж Укупно  м ж Укупно  

Деца (0-17) 1386 912 2298 1210 817 2027 

Млади (18-25) 252 193 445 238 181 419 

Одрасли (26-64) 2116 2360 4476 1771 1965 3736 

Старији (65 и 

више) 
715 1321 2036 633 1159 1792 

УКУПНО  4469 4786 9255 3852 4122 7974 

 

Табела бр. 23. Корисници социјалне заштите – малолетна лица 

  Број деце у ЦСР према корисничким групама и узрасту у 2016. години  

Корисничке групе  
Узраст  

0-2 3-5 6-14 15-17 Укупно  

Деца под старатељством (сва деца под 

старатељством и у породици и на 

смештају) 

3 12 40 17 72 

Деца жртве насиља и занемаривања  6 21 95 28 150 

Деца са неадекватним родитељским 

старањем  
3 3 2 0 8 

Деца са проблемима у понашању и у 

сукобу са законом  
0 0 68 271 339 
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Деца чији се родитељи споре око 

начина вршења родитељског права  
74 176 362 87 699 

Деца чије су породице корисници 

НСП и других видова материјалног 

давања  

66 74 458 181 779 

Деца ОСИ  12 16 98 28 154 

Деца у поступцима: одређивање 

личног имена, сагласност за 

малолетнички брак, сагласност за 

располагање имовином, итд.  

1 0 17 4 22 

Деца жртве трговине људима  0 0 0 0 0 

Деца страни држављани без пратње  0 0 0 0 0 

Деца која живе и раде на улици (деца 

улице) 
0 0 0 0 0 

Деца повратници/из реадмисија  0 0 0 0 0 

Остала деца   21 27 85 50 183 

 

Табела бр. 24. Корисници социјалне заштите – пунолетна лица 

Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у 2016. 

години  

Корисничке групе  
Млади  

(18–25)  

Одрасли  

(26–64)  

Старији  

(65–79)  

Старији  

(80 и 

више) 

Укупно  

Жртве насиља, занемарене особе и 

у ризику од занемаривања  
52 267 115 5 439 

Особе које се споре око вршења 

родитељског права  
54 270 0 0 324 

ОСИ  74 425 524 32 1.055 

Особе са друштвено 

неприхватљивим понашањем  
54 52 16 0 122 

Особе које имају потребе за 

домским смештајем и другим 

услугама социјалне заштите у 

локалној заједници  

22 60 84 5 171 

Материјално угрожене особе  131 1.685 556 35 2.407 

Страни држављани и лица без 

држављанства у потреби са 

социјалном заштитом  

0 0 0 0 0 

Жртве трговине људима  0 0 0 0 0 

Бескућници  0 0 0 0 0 

Остали  84 1.234 742 59 2.119 

Извор података: Центар за социјални рад града Чачка  

 
4.6  Локална самоуправа  

 

Град Чачак, као јединица локалне самоуправе функционише кроз рад осам градских 

управа:  

 Градска управа за урбанизам,  

 Градска управа за финансије,  
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 Градска управа за опште и заједничке послове,  

 Градска управа за стручне послове Скупштине, градоначелника и Градског већа,  

 Градска управа за инспекцијски надзор,  

 Градска управа за друштвене делатности,  

 Градска управа за локални економски развој,  

 Градска управа за локалну пореску администрацију.  

 

На пољу стратешког планирања, Град Чачак има усвојену Стратегију одрживог развоја 

из 2012. године, која је препознала кључне стратешке развојне приоритете града: развој 

инфраструктуре, економски развој, развој људских ресурса и развој социјалне 

политике. У оквиру развојног циља Економски развој се посебно издвајају подциљеви 

везани за развој привредних зона, ревитализацију урушених привредних система, 

запошљавање незапослених лица и унапређење укупне пословне климе у Чачку, што 

јасно показује да је локална заједница препознала значај наведених тема и на адекватан 

начин их обрадила у главном стратешком документу.  

Од 2016. године Град Чачак је усвојио Програм локалног економског развоја, као сет 

мера за подршку локалној привреди. Поменути Програм је усвојен и за 2017. и 2018. 

годину и средства по основу овог програма је већ користило 16 привредних субјеката 

са територије Чачка, у укупном износу од преко 22 милиона РСД. Програм локалног 

економског развоја препознат је широм Србије од других градова и општина, као добар 

модел, и први такав усвојен програмски документ. Програмске мере су концепцијски 

подељене на три кључна типа подршке привредним активностима на територији града 

Чачка – Подстицање запошљавања, Привлачење инвеститора и Подстицање 

конкурентности.  

Град Чачак је са другим градовима и општинама из Рашког и Моравичког округа, 

оснивач Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког 

округа. Град Чачак је активан у Националној алијанси за локални економски развој 

(НАЛЕД) и Сталној конференцији градова и општина (СКГО). Град Чачак је члан 

међународне асоцијације градова Energy Cities, од 2005. године и по свим параметрима 

смо најактивнији члан ове организације из Србије.  

Током 2016. године битно су унапређени односи између локалне самоуправе и 

привредника Чачка, у Градском већу постоји члан већа ресорно задужен за област 

привреде, основан је Савет за привреду, затим и Одбор за стратешка питања, начињени 

су бројни кораци ка оснивању Индустријске зоне у Прељини (како на пољу просторног 

планирања, тако и крупни инвестициони захвати у инфраструктуру). Град Чачак је 

подржао учешћа предузећа из Чачка на међународним сајмовима, изложбама и 

форумима.  

Од 2011. године у граду Чачку постоји  основан Научно-технолошки парк Чачак (НТП 

Чачак), који су заједнички основали Град Чачак, факултети из Чачка, Институт за 

воћарство из Чачка и два удружења привредника из Чачка. Град Чачак и целокупна 

локална заједница су препознали значај иновација и дигитализације и развоја ИКТ 

сектора, за остваривање економског развоја града. Умрежавање рада академских 

установа са привредом и локалном самоуправом, доприноси стварању снажне основе и 

нових капацитета са развојним предзнаком.  
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5. ИНФОРМАЦИЈЕ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 12. 

УРЕДБЕ О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОД 

КОЈИМА СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ МОЖЕ ОТУЂИТИ ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД 

ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ 

НАКНАДЕ, КАО И УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК 

РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (Сл. гласник РС, бр. 61/2015)  
 

5.1. Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже отуђење без 

накнаде компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK 

DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd  

 

На основу става 1. Закључка, 06-71/2018-III од 03.04.2018. године, донетог од стране 

Градског већа града Чачка, који гласи:   

 

’’Покреће се иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини Града Чачка на катастарској парцели број 2138/1 КО 

Прељина (у површини од 141.982 м2) непосредном погодбом без накнаде у корист 

суинвеститора VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, 

ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA 

D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd у складу са Уредбом о условима, начину и поступку 

под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп 

по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, 

начин и поступак размене непокретности.’’,  

за потребе израде Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у својини 

Града Чачка без накнаде привредним друштвима VORWERK AUTOTEC SERBIA 

D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 

и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, дају се следећи 

подаци о парцели која је предмет отуђења:  

КП 2138/1 КО Прељина, отуђује се у површини од 141.982 м2.  

 

 

ПРИЛОГ 1. Копија плана и Извод из листа непокретности за КП 2138/1 КО 

Прељина.  

 

 

5.2. Подаци из планског документа на основу ког се може издати грађевинска 

дозвола  
 

5.2.1. Информација о локацији  
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5.2.2. Графички приказ локације  
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5.3. Процена Министарства финансија – пореске управе о тржишној вредности 

предметне катастарске парцеле која се отуђује КП 2138/1 КО Прељина  
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5.4. Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу  

 

Лице које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу земљишта у јавној својини, у 

име Града Чачка:  

МИЛУН ТОДОРОВИЋ, Градоначелник града Чачка  

 

ПРИЛОГ 2. Очитана лична карта Милуна Тодоровића.  

 

5.5. Подаци о правном, односно физичком субјекту – стицаоцу права својине на 

предметном грађевинском земљишту  

 

Стицаоци права својине на предметном грађевинском земљишту су:  

Vorwerk Autotec Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd 56% (79.509,92 m2),  

Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd 5% (7.099,10 m2),  

Eldisy Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd 39% (55.372,98 m2).  

 

Удели су одређени у складу са позитивном законском регулативом у Републици 

Србији и на основу броја нових радних места, које су све три компаније утврдиле 

у својим поднетим бизнис плановима. На основу прибављених информација од 

стране суинвеститора, Уговор о отуђењу ће бити потписан од стране законских 

заступника.  

 

Подаци о правним лицима са именима законских заступника:  

Vorwerk Autotec Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd:  

Адреса: Булевар Михајла Пупина 10б/1.  

Датум оснивања: 06.12.2017.  

ПИБ: 110363757.  

Матични број: 21343021.  

Законски заступник: Срђан Симић. Функција: Директор.  

 

Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 10б/1.  

Датум оснивања: 05.12.2017.  

ПИБ: 110363095.  

Матични број: 21342939.  

Законски заступник: Срђан Симић. Функција: Директор.  

 

Eldisy Serbia d.o.o. Beograd – Novi Beograd 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 10б/1.  

Датум оснивања: 05.12.2017.  

ПИБ: 110363079.  

Матични број: 21342912. 

Законски заступник: Марко Милојевић. Функција: Директор. 

 

ПРИЛОГ 4. Подаци о привредним друштвима – суинвеститорима - VORWERK 

AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, са страница Агенције за привредне регистре. 
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5.6. Износ умањења  
 

5.7. Обавеза стицаоца права својине да обезбеди банкарску гаранцију по добијању 

сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза  

 

Стицаоци права својине, привредна друштва VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и 

VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, се обавезују да по 

добијању сагласности Владе РС на Елаборат о оправданости отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини, обезбеде банкарске гаранције за испуњење уговорних 

обавеза, а у складу са уделима у будућој својини.  

 

5.8. Преглед других подстицајних мера и средстава  

 

5.8.1. Републички подстицаји  

 

Поред постојећих предности, као што су: стратешки географски положај, бесцарински 

извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 

15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним 

трошковима, Република Србија припремила је пакет финансијске подршке 

инвеститорима.  

 

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/2018) обухвата подстицање инвестиционих пројеката у производном 

сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине. 

 

Оправдани трошкови: Оправдани трошкови су улагања у материјална и 

нематеријална средства почев од дана подношења пријаве за доделу средстава 

подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта или трошкови 

бруто зарада на нова радна места повезана са инвестиционим пројектом. Као оправдани 

трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у 

којима се реализује инвестициони пројекат, под условом да период закупа од завршетка 

инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велике привредне субјекте, 

односно није краћу од три године за мале и средње привредне субјекте. 

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава: 

 Имају инвеститори који имају инвестиционе пројекте у секторима за које се у 

складу са овом уредбом могу доделити средства и који се пре почетка 

реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава; 

 Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих 

трошкова из сопствених средстава или из других извора, који не садрже државну 

помоћ; 

 Великом привредном субјекту средства се не могу доделити пре него што се 

увидом у документацију не утврди да додела средстава има делотворни 

подстицајни ефекат. 

 

Услови за доделу средстава 

 Да се инвестиција одржи на истој локацији и јединици локалне самоуправе у 

којој се реализује улагање, односно директна инвестиција најмање пет година 
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након реализације пројекта за велике привредне субјекте, односно најмање три 

године за мале и средње привредне субјекте и 

 Да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације 

инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велике 

привредне субјекте, односно три године за мале и средње привредне субјекте. 

 

Класификација субјеката на мале, средње или велике врши се у складу са правилима за 

доделу државне помоћи. 

 

Рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места: Три 

године од дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја, а који се након 

закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву 

корисника средстава, ако Савет за економски развој одобри тај захтев. 

 

За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање 

нових радних места повезаним са инвестиционим пројектом је до десет година од дана 

подношења пријаве за доделу средстава. 

 

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства:  

1. инвестициони пројекти у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

100.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових 

запослених на неодређено време односно отварање најмање 10 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана 

подручја;  

2. инвестициони пројекти у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

200.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових 

запослених на неодређено време односно отварање најмање 20 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;  

3. инвестициони пројекти у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

300.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових 

запослених на неодређено време односно отварање најмање 30 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;  

4. инвестициони пројекти у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

400.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових 

запослених на неодређено време односно отварање најмање 40 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;  

5. инвестициони пројекти у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

500.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових 

запослених на неодређено време односно отварање најмање 50 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;  
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инвестициони пројекти у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине 

чија је минимална вредност 150.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 

15 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 15 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом.  

Критеријуми за стручну анализу инвестиционих пројеката који се односе на улагања од 

посебног значаја и улагања којима се реализују инвестициони пројекти код којих се 

врши запошљавање више од 100 нових запослених 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 јединице 

локалне самоуправе у којој се улаже;  

3. број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају 

реализацијом инвестиционог пројекта;  

4. висина и врста инвестиције (греенфиелд или броњнфиелд инвестиције), 

односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији 

инвестиционог пројекта;  

5. технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са 

класификацијом Евростата;  

6. претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;  

7. ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина 

зарада);  

8. претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након 

инвестиционог пројекта);  

9. финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, 

ликвидност, профитабилност, одрживост и период повраћаја инвестиције и 

др.). 

 

Критеријуми за стручну анализу инвестиционих пројеката који се односе на улагања 

којима се реализују инвестициони пројекти код којих се врши запошљавање до 100 

нових запослених су: 

1. искуство у обављању делатности;  

2. оцена поврата инвестиције;  

3. технолошки ниво делатности - прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;  

4. проценат високообразованог кадра;  

5. општи рацио ликвидности;  

6. пословни резултат;  

7. показатељ задужености. 

 

Инвестиционом пројекту се по сваком од наведених критеријума додељује прописани 

број бодова, тако да укупан збир свих бодова износи 8. 

 

Подстицаји који се могу доделити: 

 Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места – 20% 

за I групу општина, 25% за II групу, 30% за III групу, 35% за IV групу и 40% 

оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове Уредбе за девастирана 

подручја. Ови износи су ограничени максимумом од 3.000 евра за I групу 
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општина, 4.000 евра за II групу, 5.000 евра за III групу, 6.000 евра за IV групу и 

7.000 евра по новоотвореном радном месту за девастирана подручја; 

 Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства – може се 

одобрити повећање износа бесповратних средстава, у висини до: 10% за I групу, 

15% за II групу, 20%  за III групу, 25% за IV групу општина и 30% за 

девастирана подручја. Кориснику средстава који реализује инвестициони 

пројекат у сектору услуга хотелског смештаја у бањским подручјима чија је 

минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање 

најмање 70 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим 

пројектом може се одобрити повећање износа бесповратних средстава у висини 

до 20 % оправданих трошкова за улагања у основна средства у износу до 

10.000.000 евра. Таквом кориснику средстава може се одобрити повећање 

износа бесповратних средстава у висини до 10% оправданих трошкова за 

улагања у основна средства у износу од 10.000.000 до 20.000.000 евра. 

 Додатни подстицаји за радно интензивне пројекте – може се одобрити 

повећање износа бесповратних средстава за: 10% од износа оправданих 

трошкова бруто зарада за свако повећање броја нових радних места преко броја 

200 радних места, 15% за свако повећање броја радних места преко броја 500 

нових радних места и 20% за свако повећање броја нових радних места преко 

броја 1.000 нових радних места. 

 

Кориснику средстава коме се одобравају средства по основу признавања оправданих 

трошкова улагања у основна средства, а који се односе на пројекте којима се 

запошљава до 100 нових запослених, висина подстицаја се увећава према оцени 

технолошког нивоа делатности инвестиционог пројекта на следећи начин:  

1. инвестиционом пројекту који припада високом технолошком нивоу 

делатности према ЕУРОСТАТ методологији, одобрава се 100% износа 

повећања средстава из члана 21. ове уредбе;  

2. инвестиционом пројекту који припада средње високом технолошком нивоу 

делатности према ЕУРОСТАТ методологији, одобрава се 75% износа 

повећања средстава из члана 21. ове уредбе;  

3. инвестиционом пројекту који припада средње ниском технолошком нивоу 

делатности према ЕУРОСТАТ методологији, одобрава се 50% износа 

повећања средстава из члана 21. ове уредбе;  

4. инвестиционом пројекту који припада ниском технолошком нивоу 

делатности према ЕУРОСТАТ методологији, одобрава се 25% износа 

повећања средстава из члана 21. ове уредбе. 

 

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других 

подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу 

до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима 

којима се уређују правила за доделу државне помоћи. 

 

Висина средстава која могу бити додељена за привлачење директних инвестиција 

одређује се у складу са критеријумима из ове уредбе. Приликом одређивања висине 

средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно 

одобреном државном помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за 

доделу државне помоћи.  
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ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА МОГУ БИТИ ДОДЕЉЕНА 

 

Илустрација бр. 5.  Висина средстава која могу бити додељена  

 

 
 

 

  
 

*Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства или 

трошкови бруто зарада у двогодишњем периоду након реализације инвестиције. 

 

Поступак за доделу средстава: Додела средстава спроводи се у складу са јавним 

позивом и наведеном Уредбом. Министарство привреде објављује јавни позив на својој 

интернет страници. Текст јавног позива објављује се и на интернет страници Агенције. 

 

Пријава за доделу средстава по јавном позиву подноси се Агенцији на прописаном 

обрасцу, на српском језику. 

 

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору 

саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, 

производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара 

на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и 

дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, логистичких 
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центара, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и 

аквакултуре. 

 

Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори, односно корисници 

средстава: 

1. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила 

за доделу државне помоћи; 

2. који имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији, 

3. привредни субјекти код којих је број запослених смањен за 10% и више током 

12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава у односу на просечан 

број запослених у наведеном периоду; 

4. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе има учешће у власништву; 

5. који су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;  

6. којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају 

споразумног раскида уговора. 

 

Субвенције Националне службе за запошљавање 
Субвенције Националне службе за запошљавање (НСЗ) укључују: 

1. Програм субвенција за запошљавање, 

2. Програм стручне праксе, 

3. Програм преквалификације. 

 

Привремено пореско ослобађање на добит правних лица 

Компаније су изузете од пореза на добит за период од 10 година, почев од прве године 

у којој пријаве опорезиви добитак уколико инвестирају у износу који прелази 

приближно 9 милиона евра у основним средствима и запосле најмање 100 нових 

радника током инвестиционог периода. 

 

Пренос губитака 

Порески губитак наведен у пореској пријави може се пренети и надокнадити за будуће 

профите у периоду до пет година. 

 

Избегавање двоструког опорезивања 

Ако је порески обвезник већ платио порез на добит остварену у иностранству, он има 

право на кредит на порез на добит правних лица у Србији за већ уплаћени износ. Исто 

право ужива порески обвезник који остварује приходе и плаћа порез на доходак грађана 

у некој другој земљи, под условом да постоји уговор о двоструком опорезивању са том 

земљом. 

 

Смањење оптерећења на зараде 

Почев од 01. јула, 2014. године, нова радна места дају право послодавцима на значајно 

ослобађање од пореза и доприноса који се плаћају на нето плате од тренутка запослења 

до 31. децембра, 2017. године. 

 1 – 9 нових радних места: смањење од 65%; 

 10 – 99 нових радних места: смањење од 70%; 

 100+ нових радних места: смањење од 75%. 

 

Ово смањује укупно оптерећење за зараде на веома конкурентних 20% (процена за 

просечну плату у Србији). 
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Годишњи одбици за порез на добит 

За грађане који нису држављани Србије, годишњи приход се опорезује уколико прелази 

износ троструке просечне годишње зараде у Републици Србији. Пореска стопа је 10% 

за годишњи приход у износу од шест просечних годишњих зарада у Србији , а 15% за 

део годишњих прихода који прелази шест пута просечну годишњу зараду у Србији. 

Опорезиви приход се додатно смањује за 40% просечне годишње зараде за пореског 

обвезника и 15% просечне годишње зараде за сваког издржаваног члана породице. 

Укупан износ умањења не може прећи 50% опорезивог прихода. 

 

Изузеци од пореза на додату вредност у слободним зонама 

Приходи остварени кроз комерцијалне активности у слободним зонама у Србији су 

изузети од пореза на додату вредност. Постоји 14 слободних зона које тренутно послују 

у земљи: Пирот, Суботица, Зрењанин, ФАС Крагујевац, Шабац, Нови Сад, Ужице, 

Смедерево, Свилајнац, Крушевац, Апатин, Врање, Прибој и Београд. Стране компаније 

могу формирати слободну зону у приватном власништву на основу пројекта одобреног 

од стране Владе. 

 

Бесцарински увоз сировина и полупроизвода 

Страни инвеститори у Србији могу да уживају у бенефитима од слободног увоза 

сировина и полупроизвода за извозно орјентисану производњу. Ова погодност се може 

постићи или пословањем у једној од слободних зона у Србији или путем царинске 

дозволе за спољно орјентисану прерађивачку производњу. У оба случаја, готови 

производи морају бити 100% намењени извозу. 

 

Бесцарински увоз машина и опреме 

Страни инвеститори су изузети од плаћања царине на увезену опрему и машине које 

представљају удео страног инвеститора у капиталу предузећа у Србији.  

 

 

5.8.2. Локални подстицаји  

 

Програм локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година  

 

Од 2016. године Град Чачак је усвојио први Програм локалног економског развоја, као 

сет мера за подршку локалној привреди. Поменути Програм је усвојен и за период 

2017. – 2019. год. и средства по основу овог програма је већ користило 16 привредних 

субјеката са територије Чачка, у укупном износу од преко 21 милион РСД, у два 

реализована јавна позива 2016. и 2017. године. Програм локалног економског развоја 

препознат је широм Србије од других градова и општина, као добар модел, и први такав 

усвојен програмски документ. 

Комисија за контролу државне помоћи донела је Решење бр. 401-00-00094/2017-01 од 

23. новембра 2017. године којим је дозволила државну помоћ коју додељује Град Чачак 

на основу Програма локалног економског развоја за период 2017.-2019. година, а 

поменуто решење је објављено на интернет презентацији Комисије за контролу 

државне помоћи. 

Комисија за контролу државне помоћи узимајући у обзир чињеницу да корисници 

државне помоћи нису унапред одређени (познати) оценила је да се ради о шеми 

државне помоћи сасгласно чл. 12. ст. 2. Закона о контроли државне помоћи, којим је 
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дефинисано да је шема државне помоћи скуп свих прописа који представљају основ за 

доделу државне помоћи корисницима који нису унапред одређени (познати), односно 

нацрта, предлога прописа, који ће по доношењу представљати основ за доделу државне 

помоћи корисницима који нису унапред одређени (познати). 

Комисија за контролу државне помоћи констатовала је у свом решењу да се у предатој 

документацији од стране Града Чачка поштује правило кумулације државне помоћи 

прописано чл. 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи. 

Комисија је Меру привлачење инвеститора из Програма локалног економског развоја за 

период 2017.-2019. година анализирала у односу на правила за доделу регионалне 

инвестиционе помоћи и утврдила да се средства додељују за почетна инвестициона 

улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова радна места повезана са 

почетним улагањем у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.   

 

Општи циљ програма: Допринос економском развоју Чачка и стварању повољнијег 

пословног окружења.  

 

Специфични циљеви програма:  

 Подстицај стварању нових предузећа, нових радних места и нових производа на 

територији града Чачка, креирањем локалног финансијског и административног 

оквира за доделу субвенција.  

 Позиционирање града Чачка као снажног привредног центра у Југоисточној 

Европи и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.  

 Подстицај увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у 

функцији стварања нових вредности и повећања извоза са територије Чачка.  

 

Циљеви су формулисани на такав начин да буду јасни и проверљиви, односно да их је 

могуће квантификовати кроз мерљиве индикаторе, као што су: број нових запослених, 

број нових предузећа, број нових производа, и сл. Наведеним се постиже пуна контрола 

трошења средстава уз увек доступан преглед ефеката програмског трошења средстава.  

 

Кључне циљне групе и корисници програмских мера су:  

 Домаћи инвеститори,  

 Страни инвеститори,  

 Мала и средња предузећа  

 Предузетници,  

 

Циљне групе су све оне које могу користити субвенције у складу са Програмом. 

Домаћи инвеститори су тако дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле сви 

инвеститори из Србије, уколико отварају предузеће (уколико региструју седиште или 

пословну јединицу) на територији града Чачка. Посебно нам је жеља и тежња да се 

овим Програмом подстакну инвестиције локалних чачанских предузећа у нове 

производе и нове делатности. Такође, Програм посебно узима у обзир било какво 

укључивање чачанске привреде, било као добављача или подизвођача у некој фази 

производног процеса – што ће бити обрађено кроз елаборат оправданости, који ће 

израђивати компетентна Комисија за доделу средстава, чији је делокруг рада описан у 

наставку текста.  

 

Програмске мере смо концепцијски поделили на три кључна типа подршке привредним 

активностима на територији града Чачка – Подстицање запошљавања, Привлачење 

инвеститора и Подстицање конкурентности.  
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Разрадом горе поменутих типова подршке дошли смо до следећих девет позитивних 

програмских мера којима изражавамо тежњу локалне самоуправе, да се иницирају, 

подстакну или стимулишу привредне активности:  

 

1. Подстицање запошљавања – реализује се у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање:  

 

1.1 Субвенције које за циљ имају обуку, доквалификацију или 

преквалификацију у сарадњи са Националном службом за запошљавање или 

другом референтном институцијом или правним лицем, лиценцираним или 

сертификованим за обуку будућих запослених лица различитих струка,  

1.2 Субвенције за додатно запошљавање у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање или на основу одлуке комисије која је формирана за 

доделу ових средстава,  

1.3. Субвенције за самозапошљавање у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање.  

 

2. Привлачење инвеститора – реализује се: 

 

2.1. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктруно опремљено и 

пословног простора који је јавној својини града,  

2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног 

простора за различите намене,  

2.3. Обезбеђивањем средстава за набавку опреме (машине, алати, остала 

опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње,  

 

3. Подстицање конкурентности кроз подршку:   

 

3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и 

дефинисане користи у ланцу вредности производа, 

3.2. Подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са 

циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, 

3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка 

домаћих компанија на инострана тржишта,  

3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних 

капацитета.  

Све субвенције изузев субвенција које се додељују кроз сарадњу локалне самоуправе и 

Националне службе за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним 

критеријумима, на основу унапред извршене анализе (по систему трошкова и користи) 

за локалну самоуправу, а по приципу ''ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА'' и/или до 

датума који је назначен у јавном позиву. Анализу спроводи локална самоуправа, 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 

Градском већу града Чачка на одлучивање о додели субвенције.  

 

Послoвни субјект мора имати регистровано седиште или пословну јединицу на 

територији града Чачка. 
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Заинтересовани пословни субјект Граду Чачку 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 извозних активности уколико постоје, 

као и други елементи неопходни за сагледавање исплативости инвестиције и резулатата 

субвенције.  

 

Пословни субјект који конкурише за доделу субвенција из неке од горе предложених 

мера, може у једној календарској години конкурисати за доделу субвенција из само 

једне од предложених мера. Дакле, исти пословни субјект не може бити два пута 

субвенционисан у току једне календарске године.  

 

Средства за реализацију програма локалног економског развоја (у даљем тексту: 

средства) обезбеђују се у буџету града Чачка.  

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 позитивним 

прописима.  

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и 

страни, мала и средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте и 

пројекте којима се подстиче конкурентност 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 Програмом и Одлуком о условима и начину реализације 

Програма.  

 

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.  

 

Висина средстава која могу бити додељена 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.  

 

За реализацију мера – Подстицање конкурентности средства се могу доделити једном 

привредном субјекту у висини до 23.000.000,00 РСД у току три узастопне фискалне 

године.  

Средства се могу одобрити путем следећих инструмената: 

а) различитих субвенција,  

б) инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем или без накнаде, 

в) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе.   

 

Град Чачак у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује 

инструмент доделе средстава.  

 

МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА  

 

Средства се могу доделити за:  
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1) Пројекте у производном сектору, код којих оправдани трошкови улагања износе 

најмање у динарској противвредности 50.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке 

Републике Србије на дан подношења пријаве  и којима се обезбеђује отварање најмање 

20 нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава 

до 50% вредности оправданих трошкова улагања.  

2) Пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 

у динарској противвредности 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике 

Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 40 нових 

радних места; За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% 

вредности оправданих трошкова улагања.  

3)  пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 

у динарској противвредности 500.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике 

Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70 нових 

радних места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% 

вредности оправданих трошкова улагања.  

4) пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 

25.000 евра по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења 

пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места. За ову врсту 

пројеката је могућа висина додељених средстава до 40% вредности оправданих 

трошкова улагања. 

 

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.  

 

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.  

 

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 (у случају малих и средњих 

привредних субјеката три године) након завршетка пројекта,  

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације 

инвестиционог пројекта не смањује у периоду  од пет година ако се ради о великом 

привредном субјекту и три године ако се ради о малим и средњим привредним 

субјектима,  

3) 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, а за релевантан податак се узима податак са 

www.croso.gov.rs, односно из централног регистара обавезног социјалног осигурања. 

4) да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а отворено је у 

року од три године од завршеткa инвестиције.  

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 

http://www.croso.gov.rs/
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минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, 

за све уговорено време у складу са овом одлуком.  

 

Мере:  

Мера 2.1. Обезбеђивање земљишта које је инфраструктруно опремљено и 

пословног простора који је у јавној својини града,  

Мера 2.2. Обезбеђивање закупа на одређено време и опремањем пословног 

простора за различите намене,  

Мера 2.3. Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине, алати, остала 

опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње.  

 

Појашњење:  

Град Чачак може доделити на коришћење заинтересованом правном лицу простор 

неопходан за проширење или започињање пословног процеса.  

Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса, што може бити 

халски простор у својини Града Чачка или халски простор који би Град Чачак закупио 

или сносио део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора или земљиште у 

својини Града Чачка или земљиште које би Град Чачак закупио сносио део трошкова 

закупа за потребе потенцијалног инвеститора. Такође, субвенција може бити новчана и 

додељује се правном лицу за текућу годину, са јасном наменом да се закупи простор за 

производну или другу делатност. Пословни субјект који је корисник новчаних 

средстава за успостављање пословања, може конкурисати за доделу истих средстава и у 

наредним годинама, а у складу са будућим програмима инвестиционих подстицаја у 

привреди развоја Града Чачка и са поднетом конкурсном документацијом.  

Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања 

набавке опреме неопходне проширење или започињање производног процеса 

пословног субјекта. Процес производње привредног субјекта који је конкурисао мора 

бити у пословним просторијама које су у власништву или закупу, што се доказује 

уговором о закупу који неможе бити краћи од периода субвенције. Уз осталу претходно 

дефинисану конкурсну документацију пословни субјект посебно кроз бизнис план који 

се односи на коришћење опреме коју намерава да набави мора навести податке да ли 

набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли утиче на повећање извоза 

и податке о пореклу опреме.  

 

За реализацију Mерa za привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће 

оправдане трошкове улагања у:  

1) почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина),  

2) нова радна места повезана са почетним улагањем.  

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.  

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.  

Имовина 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.  

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 
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имовине, на крају периода закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора 

наставити најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, 

односно три године за мале и средње привредне субјекте.  

Са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи, трошкови који се односе на 

набавку транспортних средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се 

оправданим трошковима.  

 

Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности субвенције, као 

меру обезбеђења за Град Чачак у укупном трајњу од 3 године.  

Уколико се субвенција односи на закуп простора – Инвеститор пре добијања 

субвенције од стране Града Чачка, 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.  

Инвеститор мора задржати делатност најмање 5 година.  

 

Средства за реализацију Мере за привлачење инвеститора Програма обезбеђују се у 

Одлуци о буџету града Чачка, појединачно за сваку календарску годину најмање у 

висини 2% вредности планираног буџета.  

 

МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ:  

 

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности 

(de minimis државна помоћ). 

За реализацију Мера за подстицање конкурентности средстава се могу одобрити за 

следеће оправдане трошкове: 

 Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови уговорних 

истраживања, техничког знања  и патената који су купљении и лиценцирани, 

саветодавне услуге, оперативни трошкови, израде техничке студије изводљивост, 

 Трошкови  развоја коператива, кластера, инкубатора – улагање у опремање, у 

зграде, имовину, трошкови запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови, 

усавршавање и сл.  

 Трошкови повезани са добијењем различитих сертификата. 

 Tрошкови проширења или изградње нових производних капацитета.  

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.  

Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду 

трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење 

новог или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не сматра се 

помоћи за подстицање извоза.  

 

Мере:  

Мера 3.1. Производне иновације које имају могућност директне примене и 

дефинисане користи у ланцу вредности производа, 

Мера 3.2. Подршке развоју коператива, кластера и других облика удруживања са 

циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, 
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Мера 3.3. Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка 

домаћих компанија на инострана тржишта. 

Мера 3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних 

капацитета.  

 

Појашњење:  

Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева 

иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручију 

Републике Србије. Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду 

суфинансирања делимичног развоја и примене производне или тржишне иновације, 

уколико се кроз бизнис план може показати директна исплативост иновативног 

решења. 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. Пословни 

субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности субвенције, као меру 

обезбеђења за Град Чачак у укупном трајању од 3 године, а износ овог суфинансирања 

је до 50% директних трошкова.  

Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту за подршку развоја 

коператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на 

трећим тржиштима или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова 

који настају као резултат рада различитих облика удруживања само уколико је кроз 

бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено доказано да без 

заједничког наступа неби било могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима 

или код доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину дана.  

Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту за суфинансирање трошкова 

стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија 

на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом 

недвосмислено докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог 

сертификата за излазак на инострано тржиште. Износ овог суфинансирања је до 50% 

директних трошкова сертификације. 

Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања 

неопходног грађевинског материјала који је употребљен или ће се употребити за 

проширење или изградњу нових производних капацитета у износу до 100 еура по метру 

квадратном бруто површине у основи објекта – пословног простора (халског простора 

намењеног производњи), који је неопходан за проширење или започињање производног 

процеса. 

Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом мора бити предвиђен 

завршетак градње и стицање употребне дозволе у року који неможе бити дужи од три 

године. Предузеће или власник предузећа које конкурише за овај подстицај мора бити 

кумулативно власник и земљишта и објекта. Процес производње привредног субјекта 

који је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су предмет изградње 

минмум пет година од момента стицања употребне дозволе. 

Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 2.000.000,00 динара 

у једној години и само једном се може конкурисати за исти објекат.  

Уз осталу претходно дефинисану конкурсну документацију пословни субјект посебно 

кроз бизнис план који се односи на коришћење објекта који је у градњи или је изграђен 

у посматраној години мора навести податке да ли и како производни објекат утиче на 

запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне перформансе предузећа. 
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МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА  

 

Посебно битан сегмент реализације Програма представљају механизми за доделу 

средстава и механизми за праћење трошења средстава, као квалитативна основа за 

поштовање закона и важан радни оквир.  

 

Поступак доделе средстава је заснован на следећим основама:  

 Образовање компетентне Комисије за доделу средстава, која ће се имати 

Председника и 4 члана. Комисија ће давати предлог за доделу средстава, а у 

складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка и Програмом. Комисија је 

дужна да изради Правилник за оцењивање пристиглих захтева.  

 Расписивање Конкурса за доделу средстава, који се једном годишње расписује, 

по усвајању Програма, и важиће до коначног трошења средстава. Комисија би се 

састајала периодично, зависно од броја пристиглих пријава. Комисија за доделу 

средстава даје конкурсне услове, које мора одобрити Градско веће Града Чачка, 

пре расписивања Конкурса за доделу 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 Град 

Чачак.  

 Обавезни део конкурсне документације чине: Пријавни образац, Бизнис план 

Инвеститора, Модел уговора, Модел извештаја, Потврда о регистрацији правног 

лица. Комисија за доделу средстава може конкурсом предвидети и другу 

додатну документацију за коју процени да је потребна за Конкурс у целини или 

за неку од предвиђених програмских мера. 

 Градско веће Града Чачка доноси Одлуку о додели средстава, на основу 

предлога добијеног од стране Комисије за доделу средстава.  

 Након Одлуке о додели средстава, приступа се склапању уговора са изабраним 

правним лицима. Уговор који град Чачак 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 трошења средстава је такође заснован на комисијском раду:  

 Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће вршити контролу и 

обилазак правних лица која су добила средства од Града Чачка. Ова комисија 

даје мишљење и предлог мера уколико је начињен прекршај у трошењу 

одобрених средстава. Комисију чине Председник и 4 члана.  

 Правно лице које је користило субвенцију из неке од предложених мера је у 

обавези да поднесе наративни и финансијски извештај о утрошку добијених 

средстава. 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.  

 Градско веће даје предлог за подношење пријаве, на основу мишљења и 

предлога мера Комисије за надзор.  

 

Према одредби члана 21. Закона о улагањима, која прописује да је јединица локалне 

самоуправе дужна да води евиденцију улагања од локалног значаја, Програм предвиђа 
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да овај сегмент евиденције за Град Чачак обавља Градска управа за финансије, а у 

складу са поменутим Законом о улагањима и подзаконским актима који ће уследити.  

Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор трошења средстава чине различити 

чланови, односно не може исто лице бити члан обе комисије истовремено, чиме се 

спречава сукоб интереса и транспарентнији је процес одлучивања. Чланове комисија 

одређује Градско веће Града Чачка (или Градоначелник решењем).  

 

 

Акциони план запошљавања града Чачка за 2017. годину  

 

Акционим планом запошљавања града Чачка (у даљем тексту: Акциони план) се 

дефинишу циљеви и приоритети и утврђују  мере које ће се реализовати ради 

унапређења запошљавања  и смањења незапослености на територији града Чачка. 

 

Правни основ за доношење Акционог плана је садржан у одредби члана 41. став 1. 

Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2009, 88/2010 и 38/2015), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе 

може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити Локални 

акциони план запошљавања.  

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру 

свог Локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава 

потребних за финансирање одређених програма или мере активне политике 

запошљавања, може поднети захтев Министарству за учешће у финансирању 

предвиђених програма и мере.  

Према Националном акционом плану запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“ 

бр. 92/2016), услови  за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне 

политике запошљавања су: да локална самоуправа има формиран Локални савет за 

запошљавање, усвојен локални акциони план запошљавања за 2017. годину, усаглашен 

локални акциони план запошљавања са Националним акционим планом запошљавања, 

обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 

програма или мере. Захтев за учешће у финансирању поднет Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања до 31. јануара 2017. године, преко надлежне 

филијале Националне службе за запошљавање. У 2017. години одобрава се учешће у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања и то:  

-програм јавних радова, 

-програм стручне праксе, 

-програм стицања практичних знања за неквалификована лица, 

   -субвенције за самозапошљавање, 

            -субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.  

Акциони план садржи елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености.  

Спровођење Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно 

учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога је Градска 

управа за локални економски развој у припреми и изради Акционог плана користила 

податке Националне службe за запошљавање – Филијале Чачак и Регионалнe 

привредне коморе Краљево – организационе јединице Чачак. 

На Акциони план претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање.  

 

Циљеви и задаци политике запошљавања на територији града Чачка за 2017. годину су 

били:  
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- повећање запослености, 

- унапређење квалитета радне снаге, 

- подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица, 

- подстицање запошљавања теже запошљивих категорија,  

- борба против дискриминације посебно погођених група приликом 

запошљавања, 

- отварање нових радних места и подстицање предузетништва и 

самозапошљавања, 

- промоција и организовање јавних радова,  

- активан приступ Града у области запошљавања, 

- учешће у финансирању мера активне политике запошљавања из 

републичког буџета, 

- спровођење мера из Акционог плана и јачање улоге Локалног савета за 

запошљавање.  

 

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су  Одлуком о 

буџету града Чачка за 2017. годину.  

Средства се додељују на основу јавног позива/конкурса. 

Уколико до објављивања јавног позива/конкурса за мере које се суфинансирају дође до 

измена у тексту редовних јавних позива/конкурса Националне службе за запошљавање, 

измене ће се примењивати и на садржину јавних позива/конкурса који ће се објавити на 

основу овог плана.   

Средства се преносе Националној служби за запошљавање. 

Праћење реализације мера активне политике запошљавања града Чачка за 2017. годину, 

врши Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак.  

Корисник средстава који не извршава утврђене обавезе дужан је да одобрена средства 

врати сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећана за износ законом 

утврђене камате обрачунате од дана преноса средстава.   

Изузетно, а по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, 

орган надлежан за доношење одлуке о додели субвенције може донети одлуку да се 

кориснику средстава у целини или делимично изврши отпис потраживања у случају 

наступања смрти, теже болести или елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес 

и др).  

Уколико у финансирању мера активне политике запошљавања учествује министарство 

надлежно за послове запошљавања отпис потраживања вршиће се у складу са актима 

Националне службе за запошљавање.  

Национална служба за запошљавање и град Чачак закључују Споразум о начину 

реализације мера активне политике  запошљавања града Чачка за 2017. годину.  

Акционим планом за 2017. годину предвиђене су биле следеће мере и програм  активне 

политике запошљавања:  

1. јавни радови, 

2. програм стручне праксе, 

3. субвенције за самозапошљавање 

4. субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним  

местима  
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СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

 

За реализацију мера активне политике запошљавања из Акционог плана средства су 

планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину, у  укупном износу од 

38.000.000,00    динара. 

Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања града 

Чачка за 2017. годину:  

 

 

Ред.бр. 

 

Мера активне политике запошљавања 

Средства у 

динарима 

1. Јавни радови 9.000.000,00 динара 

      

2.  Програм стручне праксе 7.000.000,00 динара 

 

     

3. Субвенције за самозапошљавање 7.000.000,00 динара 

4. Субвенције послодавцима за запошљавање на 

новоотвореним радним местима 

15.000.000,00 динара 

                                                           Укупно средстава:  38.000.000,00  динара 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Предлог расподеле средстава за учешће Министарства у финансирању мера из 

Акционог плана:  

 

Ред.бр. 

 

Мера активне политике запошљавања 

Средства у 

динарима 

1. Програм стручне праксе        6.000.000,00 динара 

2. Субвенције за самозапошљавање        6.000.000,00 динара 

                                                         Укупно средстава:                12.000.000,00 динара                                                                                                                   

 

 

6. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА  

За потребе економско-финансијске анализе су коришћени следећи улазни подаци:  

 Суинвеститори су компаније: VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd 

и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd.  

 Суинвеститори ће запослити 1000 запослених у року од 6 година.   

 Површина земљишта која се планира за отуђење износи 141.982 м2, процењене 

тржишне вредности РСД (3.406.993,75 ЕУР). Процењена вредност у динарима 

402.653.852,90 РСД, од стране Министарства финансија – пореске управе о 

тржишној вредности предметне катастарске парцеле. Коришћен је средњи курс 

НБС на дан 03.04.2018. године, 1 ЕУР = 118.1845 РСД.  

 Планирана површина фабрике у првој фази је 40.000 м2 под кровом, док ће у 

завршној фази бити 65.000 м2 под кровом.  
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 Планирана је производња цеви и заптивача за ауто индустрију, укључујући 

центар за тестирање, али без Р + Д за познате купце: Audi, BMW, VW, Daimler, 

Mini, ZF, Porsche и многе друге.  

 Вредност инвестиције је: 43.000.000,00 ЕУР у току шест година.  

 Планирана је просечна месечна зарада у укупном износу од 500,00 ЕУР. Укупан 

износ укључује сва плаћања од стране компаније, као и социјална давања. У 

поднетим бизнис плановима су дате детаљније месечне зараде, по годинама и 

квалификацијама запослених, и ти подаци из бизнис планова су коришћени у 

одређивању висине јавних прихода.  

 

Илустрација бр. 6. Приказ планираног објекта на локацији у Прељини  
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6.1. Очекивани јавни приходи буџета Града Чачка и Републике Србије  

 

Процена јавних прихода буџета Града Чачка и Републике Србије у ЕУР, а за период 

2019 – 2023, од инвестиције компанија VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и 

VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, исказана је у 

табели бр. 25. 
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Табела бр. 25. Процена јавних прихода од инвестиције компанија VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, 

ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd у периоду 

2019 – 2023, по годинама, у ЕУР.  

Средњи курс ЕУР на дан 03.04.2018.  118.1845 

Р.бр.  ЈАВНИ ПРИХОД  2019 2020 2021 2022 2023 УКУПНО 

1.  Порез на зараде – ЈЛС  55.426 111.849 171.404 199.153 237.122 774.954 

2.  Порез на зараде – РС  16.556 33.409 51.199 59.487 70.829 231.480 

3.  Порез на имовину 

обвезника који води 

пословне књиге  

78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 392.000 

4.  Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 

253 253 253 253 253 1.265 

5.  Посебна накнада за 

заштиту и унапређење 

животне средине  

4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 24.370 

6.  Допринос за уређење 

грађевинског земљишта  

 
     

7.  Доприноси за запослене  284.768 694.432 1.121.240 1.324.368 1.600.914 5.025.722 

 УКУПНО  440.277 923.217 1.427.370 1.666.535 1.992.392 6.449.791 

 КУМУЛАТИВ  440.277 1.363.494 2.790.864 4.457.399 6.449.791  

 

 

Табела бр. 26. Процена годишњих пореза на зараде и доприноса за запослене у компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, по годинама, у ЕУР и РСД. 

У РСД.  

Година 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Укупно 

Бруто 1 100.671.050 228.755.381 359.698,014 423.207.297 509.671.438 602.834.505 2.224.837.684 

Пореско ослобођење 15.600.354 57.083.114 96.615.829 117.534.485 145.721.489 177.276.750 609.832.020 

Пореска основица 85.070.696 171.672.268 263.082.185 305.672.811 363.949.949 425.557.755 1.615.005.664  

Порез 10% 8.507.070 17.167.227 26.308.218 30.567.281 36.394.995 42.555.775 161.500.566  
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Доприноси збирно-приход РС 33.655.211 82.071.089 132.513.245 156.519.754 189.203.199 224.418.839 818.381.336 

Доприноси на терет радника 17.717.929 43.206.711 69.762.241 82.400.588 99.606.952 118.146.402 430.840.822 

ПИО 14% 12.464.900. 30.396.706 49.078.986 57.970.285 70.075.265 83.118.094 303.104.237 

Здравствено 5,15% 4.585.263 11.181.606 18.054.021 21.324.749 25.777.652 30.575.550 111.498.840 

Незапосленост 0,75% 667.766 1.628.398 2.629.234 3.105.554 3.754.035 4.452.758 16.237.746 

Доприноси на терет 

послодавца 
15.937.283 38.864.378 62.751.004 74.119.166 89.596.247 106.272.436 387.540.514 

ПИО 12% 10.684.254 26.054.374 42.067.749 49.688.863 60.064.560 71.244.128 259.803.929 

Здравствено 5,15% 4.585.263 11.181.606 18.054.021 21.324.749 25.777.652 30.575.550 111.498.840 

Незапосленост 0,75% 667.766 1.628.398 2.629.234 3.105.554 3.754.035 4.452.758 16.237.746 

Укупно потребна средства 116.608.332 267.619.759 422.449.018 497.326.463 599.267.685 709.106.941 2.612.378.198 

Укупно потребна средства 

месечно 
9.717.361 22.301.647 35.204.085 41.443.872 49.938.974 59.092.245 

  

Укупно потребна средства 

месечно по запосленом просек 
110.425 69.260 64.595 62.510 60.753 59.092 

  

Нето запосленог 74.446.040 168.381.432 263.627.555 310.239.428 373.669.491 442.132.327 1.632.496.271 

Број радника 88 322 545 663 822 1.000  

Порез на зараде део који 

припада буџету РС 23% 
1.956.626 3.948.462 6.050.890 7.030.475 8.370.849 9.787.828 37.145.130 

Порез на зараде део који  

припада буџету града Чачка 

77% 

6.550.444 13.218.765 20.257.328 23.536.806. 28.024.146 32.767.947 124.355.436 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РСД                                                                                               

Приходи  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Укупно 

Приходи РС 35.611.837 86.019.551 138.564.135 163.550.228 197.574.048 234.206.667 855.526.467 

Приход града Чачка 6.550.444 13.218.765 20.257.328 23.536.806 28.024.146 32.767.947 124.355.436 

Укупни приходи 42.162.281 99.238.315 158.821.463 187.087.035 225.598.194 266.974.614 979.881.903 
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У ЕУР             Средњи курс ЕУР на дан 03.04.2018. 118.1845 

Година 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Укупно 

Бруто 1 851.813 1.935.579 3.043.530 3.580.904 4.312.507 5.100.792 18.825.122 

Бруто 1 месечно 70.984 161.298 253.627 298.409 359.376 425.066   

Бруто 1 месечно по 

запосленом просек 

807 501 465 450 437 425   

Пореско ослобођење 132.000 483.000 817.500 994.500  1.233.000 1.500.000 5.160.000 

Пореска основица 719.813 1.452.579 2.226.030 2.586.404 3.079.507 3.600.792 13.665.122 

Порез 10% 71.981 145.258 222.603 258.640 307.951 360.079 1.366.512 

Доприноси збирно-приход 

РС 
284.768 694.432 1.121.240 1.324.368 1.600.914 1.898.886 6.924.608 

Доприноси на терет радника 149.918 365.587 590.282 697.220 842.809 999.678 3.645.493 

ПИО 14% 105.470 257.197 415.274 490.507 592.931 703.291 2.564.670 

Здравствено 5,15% 38.797 94.611 152.761 180.436 218.114 258.710 943.430 

Незапосленост 0,75% 5.650 13.778 22.247 26.277 31.764 37.676 137.393 

Доприноси на терет 

послодавца 

134.851 328.845 530.958 627.148 758.105 899.208 3.279.115 

ПИО 12% 90.403 220.455 355.950 420.435 508.227 602.821 2.198.291 

Здравствено 5,15% 38.797 94.611 152.761 180.436 218.114 258.710 943.430 

Незапосленост 0,75% 5.650 13.778 22.247 26.277 31.764 37.676 137.393 

Укупно потребна средства 986.664 2.264.424 3.574.488 4.208.052 5.070.612 6.000.000 22.104.237 

Укупно потребна средства 

месечно 
82.222 188.702 297.874 350.671 422.551 500.000 

 

Укупно потребна средства 

месечно по запосленом 

просек 

934 586 547 529 514 500 

  

Нето запосленог 629.914 1.424.734 2.230.644 2.625.043 3.161.747 3.741.035 13.813.117 

Број радника 88 322 545 663 822 1.000 3.440 

Порез на зараде део који 

припада буџету РС 23% 
16.556 33.409 51.199 59.487 70.829 82.818 314.298 



80 
 

Порез на зараде део који  

припада буџету града Чачка 

77% 

55.426 111.849 171.404 199.153 237.122 277.261 1.052.214 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕУР  

Приходи 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Укупно 

Приходи РС 301.324 727.841 1.172,439 1.383.855 1.671.742 1.981.704 7.238.906 

Приход града Чачка 55.426 111.849 171.404 199.153 237.122 277.261 1.052.214 

Укупни приходи  356.750 839.690 1.343.843 1.583.008 1.908.864 2.258.965 8.291.120 

 

6.2. Приходи јавних комуналних предузећа 
 

Табела бр. 27. Очекивани приходи јавних комуналних предузећа у РСД.  

Р.бр. Приходи ЈКП 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Укупно 

1.  Одношење смећа – ЈКП 

Комуналац  

- 5.601.600,00 5.601.600,00 5.601.600,00 5.601.600,00 5.601.600,00 28.008.000,00 

2.  Давање услова за 

прикључак на 

водоводну мрежу – ЈКП 

Водовод  

4.800,00 - - - - - 4.800,00 

3.  Давање услова за 

прикључак на 

канализациону мрежу – 

ЈКП Водовод 

4.800,00 - - - - - 4.800,00 

4.  Потрошња воде и 

канализација – ЈКП 

Водовод  

320.000,00 1.160.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 12.480.000,00 

5.  Израда и монтажа 

прикључака на 

водоводну мрежу по 

пројекту – ЈКП 

Водовод  

300.000,00 - - - - - 300.000,00 

6.  Израда и монтажа 

прикључака на 
190.000,00 - - - - - 190.000,00 



81 
 

канализациону мрежу 

по пројекту – ЈКП 

Водовод  

7.  УКУПНО  819.600,00 6.761.600,00 7.601.600,00 8.001.600,00 8.601.600,00 9.201.600,00 40.987.600,00 
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6.3. Остали очекивани економски и социјални ефекти на локалну заједницу 

у Чачку  

 

На територији града Чачка ради већи број грађевинских предузећа и реално је 

очекивање да ће у изградњи планираног фабричког објекта компанија VORWERK 

AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, бити значајно ангажована локална грађевинска оператива, која ће 

реализовати радове процењене вредности 19,6 милиона ЕУР (остатак планираних 

инвестиција је у делу опреме). Као што је претходно поменуто, фабрика ће већ у првој 

фази имати око 40.000 м2 под кровом, а око 65.000 м2 у завршној фази. Дакле, реч је о 

габаритном, импресивном и по свим показатељима репрезентативном грађевинском 

објекту.  

Запошљавање планираних 1000 незапослених лица у граду Чачку, до 2024. године, 

смањује се оптерећење државног и локалног буџета, по основу давања незапосленим 

лицима од стране Националне службе за запошљавање и Центра за социјални рад 

Чачак.  

Зараде које ће запослени у компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и 

VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd у погону у Чачку 

остваривати ће, реално је очекивати, бити у највећој мери трошене на територији 

Чачка. Према добијеним бизнис плановима, очекивана сума укупно потребних 

средстава за зараде запослених у компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и 

VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd у погону у Чачку  је 

до 2024. године 22.104.237,00 ЕУР.  

Реално је очекивање, да ће остваривањем зарада запослених у поменутим компанијама, 

порасти значајно укупна куповна моћ, као и потрошња на територији града Чачка. 

Ефекте од зарада новозапослених ће осетити и локални привредници и предузетници у 

Чачку и то у различитим делатностима – угоститељство, трговина, саобраћај, културна 

делатност, спорт и рекреација, итд.  

Посебне ефекте од реализације инвестиције ће осетити локална јавна и јавна комунална 

предузећа, чији је оснивач Град Чачак, кроз испоруку својих услуга. Ово се посебно 

односи на ЈКП Водовод Чачак и ЈКП Комуналац Чачак. Јасно је, бенефит ће осетити и 

републичка јавна предузећа, посебно ЕПС, ПТТ, Србијагас, итд.  

Извозна оријентација инвеститора ће повољно деловати на спољнотрговински биланс 

Чачка, али и Републике Србије, кроз повећање извоза.  

Vorwerk & Sohn Group из Вупертала, Република Немачка, је позната немачка 

компанија у свету ауто индустрије. Компанија постоји преко 180 година, са седиштем у 

Вуперталу и данас послује на три континента, са постројењима у Немачкој, Кини, 

Мексику, САД, Индији, Француској, Пољској и Словачкој. Као што је већ што је већ 

поменуто, компанији Vorwerk & Sohn Group су клијенти најпознатији аутомобилски 

брендови – Audi, BMW, Daimler, VW, Porsche, Mini и многи други, и из писма о намери 

се види да ће производња из Чачка бити пласирана поменутим брендовима. Јасно је да 

би реализација описане инвестиције групације Vorwerk & Sohn Group била значајна 

референца за привлачење нових сличних инвестиција у Чачак и јачање конкурентности 

града Чачка, као и за позиционирање Чачка, као модерног града и атрактивне 

инвестиционе локације у ширем региону. Није без значаја, ни поменути још једном да 

је предметна инвестиција у области посебно престижне аутомобилске индустрије и да 
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стављање Чачка на мапу градова где постоји слична производња представља изузетно 

достигнуће.  

 

6.4. Очекивани трошкови Града Чачка  

 

Очекивани трошак Града Чачка за реализацију инвестиције групације Vorwerk & Sohn 

Group у условима отуђења грађевинског земљишта без накнаде, на локацији 

Производно-пословне зоне у Прељини, је следећи:  

 Изостајање прихода од продаје грађевинског земљишта тржишне вредности 

3.406.993,75 ЕУР (процењена вредност у динарима 402.653.852,90 РСД, од 

стране Министарства финансија – пореске управе о тржишној вредности 

предметне катастарске парцеле). Коришћен је средњи курс НБС на дан 

03.04.2018. године, 1 ЕУР = 118.1845 РСД.  

 

 

7. ЗАКЉУЧАК  

Економско-финансијска анализа из тачке 6. Елабората указује на следеће:  

 Укупни пројектовани јавни приходи Града Чачка и Републике Србије, за период 

2019 – 2023 приказани у табели бр.25 износе 6.449.791,00 ЕУР.  

 Процењена тржишна вредност земљишта које је предмет отуђења износи: 

3.406.993,75 ЕУР – процењена вредност у динарима 402.653.852,90 РСД, од 

стране Министарства финансија – пореске управе о тржишној вредности 

предметне катастарске парцеле. Коришћен је средњи курс НБС на дан 

03.04.2018. године, 1 ЕУР = 118.1845 РСД.  

 

На основу претходно наведених података може се закључити да су очекивани јавни 

приходи у периоду од пет година (2019-2023) већи од процењене тржишне вредности 

земљишта које се отуђује без накнаде за 3.042.797,25 ЕУР, што је у складу са чланом 

10. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у 

јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 

закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности 

(Сл.гласник РС, бр 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018).  

 

Према расположивим подацима, укупан број запослених у граду Чачку у 2017. години 

(РПК Краљево, годишњи просек) био је 33.000 запослених, од чега у привредним 

друштвима и институцијама 25.400 запослених, а у предузетничким радњама 7.600 

запослених. Последњи податак о кретању запослености у привреди на територији 

Чачка, датира из децембра 2015. године и износи 17.112 запослених у привреди. 

Запошљавањем предвиђених 1000 запослених до 2024. године (тј. у току реализације 

пројекта), запосленост ће се повећати за 3,03% у односу на укупан број запослених, за 

3,94% у односу на број запослених у привредним друштвима и институцијама, док ће 

повећање запослености у привреди (подаци РПК Краљево из децмбра 2015. године) 

бити за 5,84%. На основу наведеног се јасно закључује да ће предметна инвестиција 

повећати број запослених за више од 1% у привреди Чачка, чиме су испуњени услови 

из члана 9. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште 

у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 

односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 

непокретности (Сл.гласник РС, бр 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018). Члан 9. 

предметне Уредбе прописује следеће: ''Стицалац права својине на грађевинском 
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земљишту из става 3. овог члана дужан је да у периоду имплементације инвестиционог 

пројекта, на свака два ара отуђеног грађевинског земљишта, запосли најмање једно 

лице на неодређено време''. Период имплементације инвестиционог пројекта је 2019.-

2024. година и у том периоду је предвиђено запошљавање 1000 запослених на 

неодређено време. Површина КП 2138/1 КО Прељина износи 14,1982 ха, односно 

1.419,82 ари, што ће рећи да је неопходно минимално запошљавање 710 лица на 

неодређено време у периоду имплементације инвестиционог пројекта. Дакле, из 

приложеног се види да је планирано запошљавање веће за 290 лица, у односу на 

минимум који прописује Уредба. Узимајући у обзир и остале у Елаборату описане 

социо-економске ефекте, које ће реализација предметне инвестиције имати на град 

Чачак, јасно је да се ради о пројекту којим се битно унапређује локални економски 

развој.  

 

На основу података и закључака описаних у Елаборату, може се закључити да је 

предлог отуђења грађевинског земљишта без накнаде компанијама VORWERK 

AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd у сагласности са Уредбом о условима, начину и поступку под којима 

се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени 

мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и 

поступак размене непокретности (Сл.гласник РС, бр 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 

30/2018), ОПРАВДАН.  

 

 

8. ПРИЛОЗИ  

 

ПРИЛОГ 1. Копија плана и Извод из листа непокретности за КП 2138/1 КО 

Прељина.  

ПРИЛОГ 2. Очитана лична карта Милуна Тодоровића. 

ПРИЛОГ 3. Подаци о привредним друштвима – суинвеститорима - VORWERK 

AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. 

BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – 

Novi Beograd, са страница Агенције за привредне регистре.  

ПРИЛОГ 4. Подаци о јавним приходима добијеним од градске управе за локалну 

пореску администрацију 

ПРИЛОГ 5. Подаци о јавним приходима добијеним од градске управе за 

финансије. 

ПРИЛОГ 6. Подаци о јавним приходима добијеним од ЈКП „Водовод“ Чачак. 

ПРИЛОГ 7. Подаци о јавним приходима добијеним од ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

ПРИЛОГ 8. Решење Комисије за контролу државне помоћи 
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ПРИЛОГ 1. 
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ПРИЛОГ 2. 
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ПРИЛОГ 3. 
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ПРИЛОГ 4. 
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